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ABSTRAKT 

___________________________________________________________________________ 

 

Författarens/författarnas namn: Danijela Borojevic & Lena Holmkvist 

 

Titel: Utomhuspedagogik – Hälsa och lärande 

 

Engelsk titel: Outdoor learning 

Antal sidor:  28 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Studiens syfte är att undersöka hur utomhuspedagogik fungerar i praktiken. Tanken är att ta 

reda på hur pedagoger, vårdnadshavare och barn upplever utomhuspedagogik, vilka fördelar 

och nackdelar det finns med utomhuspedagogik samt hur barns hälsa och lärande påverkas. 

En annan viktig aspekt är om alla mål uppfylls eller om det kan finnas hinder för det. 

 

Studiens viktigaste resultat är att hela kroppen behövs för att det ska bli en bra lärande 

situation och detta är något som Brügge, Glantz och Sandell (2011) poängterar och menade 

att utomhuspedagogik skapar ett direkt och meningsfullt lärande som kopplas till verkliga 

situationer som ger barnen något att relatera till. Där erbjuds barnen att använda hela sin 

kropp och alla sina sinnen. Det poängteras även hur vikigt pedagogens förhållningsätt är i 

förhållande till utomhuspedagogiken. Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) 

poängterar att leken får en annan form i skogen och det blir inte lika uppstyrd då miljön inte 

talar om vad som bör lekas och hur det bör lekas.  Detta på grund av att naturen är neutral 

vilket leder till att barnen får använda mer av sin kreativitet och fantasi. Pedagogerna behöver 

heller inte tänka så mycket på barnens motoriska utveckling då skogen är rustad med kullar, 

träd och ojämn mark där barnen kan springa, klättra och gå. Barnen utvecklar även andra 

kompetenser så som social och kognitiv kompetens. Centrala begrepp inom studien är: 

kunskap, samarbete, rörelse, motorik, miljön, natur, lärande, hälsa och material.  

 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Hälsa, Lärande, Pedagogens förhållningssätt.  
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1. INLEDNING 

 

Under de verksamhetsförlagda kurserna som utbildningen inneburit  på olika förskolor och i 

olika förskoleklasser har uppmärksamheten för att det alltid finns vissa pedagoger som inte 

tycker om att vara ute uppmärksammats. Det är viktigt att man som pedagog har ett bra 

förhållningssätt och föregår med gott exempel. Pedagogerna på förskolan är viktiga förebilder 

för barnen och en bra förebild är en person som tar hand om sig själv och som är mån om sin 

omgivning. Vilka signaler sänds ut till barnen om pedagoger stannar inne medan barnen går 

ut? Om man som pedagog inte själv ser vinsten med att vara ute hur ska man då kunna visa 

den för barnen och få de intresserade? Barnen gör som vuxna gör och inte som de säger. Detta 

är ett påstående som alla är medevetna om att det är sant och det bidrar till att det blir viktigt 

att alla pedagoger verkligen tänker på vad de gör och visar med kroppsspråket. Önskan med  

uppsatsen är att öka kunskaper inom utomhuspedagogiken och få en bild av hur den kan 

används på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Tanken är att få mer kunskap för att 

kunna upplysa och motivera andra i omgivningen om de fördelar som finns med 

utomhuspedagogik samt även kunna ge tips och idéer på olika aktiviteter. Det har visats att 

många pedagoger ser utomhusaktiviteter som något som tar tid och kräver en massa 

planering. Utevistelsen är en vanesak och med det tankesättet är förhoppningen att detta 

arbeta ska underlätta för pedagoger att komma in i tänket för att senare ta med det ut till 

arbestplatserna. 

 

I Läroplanen för förskolan står det följande: ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Lpfö 98 rev 2010:9) samt även att vi som pedagoger ska se till att barnen 

”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98 rev2010:12)  

 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) belyser den viktiga synpunkten som är att 85 % av vår 

kommunikation består av annat än det språkliga. De anser därför att det är viktigt att barn får 

andra sätt att lära in än enbart i muntliga sammanhang och vid läsning. Vidare menar de att 

utemiljön erbjuder barnen olika lärandemiljöer där barnen får använda sina sinnen och hela 

sin kropp samtidigt som lärandet ses i ett verklighetsperspektiv där barnen är en del av 

processen istället för att de bara får se det utifrån. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vårt syfte med detta arbete är att se hur utomhuspedagogik fungerar i praktiken. Syfte är 

också att undersöka eventuella hinder som kan uppkomma för att nå de mål som finns i 

läroplanen. Tanken är att även undersöka hur pedagogerna och vårdnadshavarna upplever att 

barnens hälsa påverkas av utomhuspedagogik samt om de upplever att detta stärker barnen i 

deras lärande. Men även ta reda på hur barnen upplever utomhuspedagogik. Tanken är också 

att se hur dessa perspektiv fungerar i ett annat land som Kroatien. 

1,Hur upplever pedagogerna att utomhuspedagogik påverkar barnens hälsa och lärande? 

2,Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med utomhuspedagogik enligt pedagogerna? 

3, Hur upplever barnen och vårdnadshavarna utomhuspedagogik? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) påtalar en mängd studier som har gjorts om betydelsen av 

utomhusvistelser ur ett hälsoperspektiv, som har visat hur viktigt det är med olika aktiviteter i 

naturen då aktiviteterna många gånger är inriktade på den fysiska hälsan. I det ingår bättre 

kondition, ökad muskelstyrka och det leder även till en bättre motorisk utveckling. Studierna 

har även påvisat att barn som går på förskolor med en utomhusprofil är betydigt friskare än 

barn som inte har tillgång till lika mycket utevistelser.  

 
Det finns ungefär 1000 avhandlingar i världen om ”Outdoor Education”, säger Anders 

Szczepanski. Det visar bland annat att utevistelse och rörelse är bra för bentätheten (mindre risk 

för benbrott) och att gröna ”refuger” minskar infektionskänsligheten, sänker blodtryck och puls. 

Till exempel sjunker bevisligen hjärnans cortisolhalt (stresshormon) i en grön, variationsrik, 

naturpräglad miljö. Däremot går den upp när man blir stressad och vid hög artificiell ljudnivå och 

hög cortisolhalt minskap minneskapaciteten. 

 (Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan 2005:93)   

 

 

Sporrsäter (2010) lyfter Szczepanskis tankar som ska öka förståelsen för utomhuspedagogik 

där han menar att det centrala inom utomhuspedagogiken är utomhusmiljön som är en viktig 

del i barnens lärande och utveckling. Den ska fungera som ett komplement till inomhusmiljön 

och den traditionella pedagogiken. I Szczepanskis studie har det framkommit att 

utomhuspedagogik kan vara olika plaster för lärande och det ska finnas en växling mellan 

utomhus- och inomhusmiljö för att ett lärande ska ske. Utomhusmiljö är ett stöd för den inre 

miljöns betydelse för barnens lärande. Utomhuspedagogik handlar om en sammankopplig av 

lärande där barn lär sig med hela kroppen och med alla sina sinnen. Ute finns mer utrymme 

där barnen kan röra sig mer fritt än inomhus och av den anledningen ges barnen utrymme att 

lära  med hela kroppen.  

 

Hälsa & Lärande 

 

Sporrsäter (2010) poängterar att barn får en bättre hälsa och ett bättre lärande genom att de får 

vara ute och röra på sig. Barn som vistas mycket utomhus får en bättre verklighetsanknytning 

då hjärnhalvorna aktiveras mer ute när alla sinnen öppnas upp. När barn får uppleva med alla 

sina sinnen leder det till att hela kroppen involveras vilket också resulterar till att det blir en 

bättre koppling mellan praktik och teori. Detta leder till att barnen kan koppla ihop 

sammanganhen för det som sker i naturen och får på detta vis en förståelse genom att enbart 

vistas utomhus. Det finns många möjligheter för lärande utomhus och det har många 

pedagoger uppmärksammat efter att de fått möjlighet att utbilda sig och vidareutbilda sig i 

utomhuspedagogik. 

 

Vidare skriver Sporrsäter (2010) om Szczepanski där han menar att det är vikigt att se barns 

utveckling som en helhet. När det gäller den fysiska utvecklingen så utvecklas vävnader, 

muskler och skelettet. I den emotionella utvecklingen stärks barns självbild när de lyckas att 

genomföra olika rörelser. Den sociala utvecklingen bidrar till att barn känner en trygghet i 

sina rörelser och kan då samarbeta med andra i olika rörelselekar. På den kognitiva planen när 

det gäller intellektet skaffar barn nya erfarenheter och lär sig på så vis att lösa olika problem 

på nya sätt med andra ögon, med hjälp av den nya kunskapen och de nya erfarenheterna. Det 

finns en koppling mellan det kognitiva lärandet och att utföra rörelser, speciellt när barn lär 

sig nya rörelser. Då läggs mycket energi på den nya rörelsen och barnen har svårt att tänka 

samtidigt innan rörelsen blir automatiserad, det är viktigt att pedagoger är medvetna om detta.  
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Vidare lyfter Sporrsäter (2010) Szczepanski och menar att det är svårare för barn att att ta in 

kunskaper genom andrahandserfarenheter som är till exempel att titta på diabilder. Barn lär 

sig om naturen genom att de får vistas i där och i naturen leker barnen med det som redan 

finns där. I kontakten med naturen ges en helhetssyn på livet vilket i sin tur leder till en 

förståelse som gör att vi förstå de lagar som styr oss och allt annat som händer på jorden.  

 

Hinder med utomhuspedagogik 

 

Sporrsäter (2010) poängterar att ett hinder med utomhuspedagogik kan vara att barn och 

elever har svårt med att förstå att de har lektion när de vistas ute. Barn/elever och pedagoger 

saknar den vanan i att vistas ute på det viset eftersom det finns en trygghet i att vara inomhus 

och undervisa, här vet alla oftast sina roller och vad som förväntas av var och en. Det gäller 

att pedagoger utgår från barns egna erfarenheter, deras förstålelser och egen relationer till 

naturen. I dagens mångkulturella Sverige kan utevistelsen vara skrämmande för vissa barn 

som inte är vana att vistas ute i skogen. I sådana fall är det upp till pedagogen att möta barnet 

just där och då, ta reda på vad barnet bär med sig och på så vis kunna göra utevistelsen till en 

behaglig stund. För att sen när barnet känner en trygghet att vistas ute i skogen vidareutveckla 

lärandet. Här påvisas det hur viktigt det är att man ser till varje individ och att man finns där 

för var och ett av barnen, då alla bär med sig olika saker i sin ryggsäck. 

 

Vikt av utevistelsen 

 

Almqvist och Karlsson (2006) påpekar vikten av att barn ska få vistas ute och menar att 

genom utevistelsen får barnen en känsla för naturen. Genom att barn lär sig naturens kretslopp 

kan det bidra till att de lär sig människors del i de olika kretsloppen och därmed kan 

förståelsen av våra egna handlingar öka.  

 

Vidare lyfter Almqvist och Karlsson (2006) Szczepanski där han menar att 

utomhuspedagogik kan genomföras var som helst. Det går lika bra i skogen som på en 

lekplats. All utomhusmiljövistelse är kopplad till direktupplevelser som sker i en verklig 

miljö. Det finns inga gränser för integration med andra ämnen och utomhusvistelser. 

Pedagogernas främsta ansvar är att fostra barn till goda samhällsmedborgare. I det ingår också 

ett miljöansvar och egnet ansvar för kroppslig och själslig utveckling. Det är skolan som ska 

ta tillvara på barnens utvecklingsbehov och istället för att lägga till fler idrottslektioner kan 

man flytta ut fler lektioner och involvera både kropp och knopp. 

 

 Almqvist och Karlsson (2006) påpekar att utomhusmiljön har en påverkan på barnens hälsa 

där barn som vistas ute har mindre sjukfrånvaron på grund av de fysiska aktiviteterna och den 

friska luften. Detta leder till att barn orkar mer. Ljudnivån utomhus blir lägre och barnen leker 

annorlunda lekar än inomhus. När barnens fysiska behov blir tillfredställda kan de 

koncentrera sig bättre då de inte har en massa spring i benen som distraherar.  

 

Almqvist och Karlsson (2006) lyfter den sociala aspekten där de menar att få onödiga 

konflikter uppstår. Gruppkonstelationen ser annorlunda ur och grupperna varierar mycket. 

När barnen får nya utmaningar framför sig hjälper de varandra.  

 
Vidare menar de att om man har naturen och närmiljön som utgångspunkt kan man få barnen 

engagerade och intresserade av att följa och förstå sin egen kultur. Liknade tankar belyser Brügge 

m.fl. (1999) på s. 23, de skriver ”I naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration. 
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Naturkänsla blir till ett engagemang och möjlighet att utvecklas. Genom reflekterad erfarenhet blir 

liv ute i naturen ett viktigt fundament för vår framtid”. Det vi möter i naturen väcker känslor. 

Eftersom naturen är full av färg, form och dofter väcker den olika känslor som stimulerar 

elevernas fantasi. Den ger barnen möjlighet att utforma nya attityder och värderingar i en 

gemenskap. ”( Almqvist och  Karlsson 2006:27). 

 

 

3.1 Utomhuspedagogikens rötter 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) påpekar att på grund av att enbart 15 % av kommunikation 

består av språklig karaktär är det viktigt att pedagoger väver in andra sätt att lära genom olika 

kommunikativa miljöer. Utomhuspedagogiken skapar ett direkt och meningsfullt lärande som 

kopplar samman verkliga situationer och ger barnen något att relatera till. Här får barnen 

använda hela sin kropp och alla sina sinnen. 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar upp att Aristoteles (384-322 f.Kr.) var en av de första 

som ansåg att sinne och erfarenheter var viktiga för att förstå sin egen verklighet. Påståendet 

efterträddes av Johan Amos Comenius (1592-1670) som ansåg att individen genom en 

kroppslig delaktighet i form att lukta och röra vid något under själva bildningsprocessen gör 

så att kunskapen blir mer givande . En annan betydelsefull person är Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1784) som belyste vikten av barnets möte med verkligheten under uppväxten. 

 
Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom hennes 

sinne, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra 

händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte all lära oss att tänka förnuftigt; det är att 

lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta. (Jean-Jacques Rousseau: 49) 

 

Detta ansåg även Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som menade att barnen skulle få ta 

del av verkligheten och att det skulle ses som ett komplement till den traditionella 

undervisningen. Brügge, Glantz och Sandell (2011). 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar även upp Ellen Key (1849-1926) som kämpande för en 

alternativ pedagogik vilken innebar att fältstudier skulle utövas i det verkliga livet och att 

detta var utgångspunkten för lärande och kunskap. Hon ansåg att den kunskap som var 

självskapad är den som finns kvar när resten glömts bort av det som lärts. Det vill säga att det 

som var och en bär med sig är något att som kan relateras till det som koms ihåg medans 

annan kunskap oftast försvagas och så småningom glömms bort, för att individer inte har 

något att relatera kunskapen till. Av den anledningen ansåg hon att det var viktigt att barnen 

fick göra saker med kroppen som tillexempel att utföra trädgårdsarbete när de lärde sig räkna 

istället för att bara sitta vid olika läromedel och läsa sig till svaren. Tanken var att få något att 

komma ihåg och relatera till den nya kunskapen. 

 

Maria Montessori (1870-1952) var en förespråkare av att pedagoger skulle använda sin 

omgivning till läromedel. Hon använde sig av ett holistiskt lärande som innebar att hela 

kroppen skulle vara med i processen. Även Paul Freier (1921-1997) ansåg det betydelsefulla i 

ett aktivt lärande ute, detta för att undvika att barnen satt passiva och bara matades på med 

information som tomma glas. Men han poängterade även vikten att reflektera över det som 

har gjorts som en viktig del i hela lärprocessen. Om individer enbart gör saker utan att tänka 

efter och sätta ord på det man gjort så får de inte all förståelse som man skulle ha fått om de 

hade reflekterat. Detta är viktigt i alla lärande situationer oberoende av om 

undervisningen/lärandet sker inomhus eller utomhus. 
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Brügge, Glantz och Sandell (2011) belyser John Dewey (1859-1952) som en central figur i 

uppkomsten av den framåtsträvnade pedagogiken. Dewey menade att den praktiska 

kunskapen betyder lika mycket som den teoretiska. Hans kända begrepp ”learning by doing” 

innebär att man lär genom att göra, det ger barnen en förståelse för olika begrepp genom att 

de får konkreta erfarenheter. Han ansåg att kroppen sätter tanken i rörelse vilket är precis 

detta som Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar upp som ett av utomhuspedagogikens 

huvudsyfte. Detta är även något som utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) ansåg i 

form av att kunskapen växer när den sätts i barnets egna handlingssammanhang. Vidare tar de 

även upp engelsmannen Kurt Hahn (1886-1974) som lyfte fram vikten av attraktiva miljöer 

som tillexempel utemiljön där lärande ska äga rum. 

3.2 Sammanfattning 

 

 Precis som Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar upp så har tankesättet där det anses att barn 

behöver få vistas i olika miljöer, få röra på sig samt även hur viktigt det är att de får uppleva 

det som de lär sig funnits länge. Alla dessa aspekter är grundtankar i utomhuspedagogiken 

vilket betyder att alla dessa personer bidragit med sina kunskaper för att utforma 

utomhuspedagogiken till vad den är idag. Detta är även något som avspeglar sig i förskolans 

läroplan Lpfö 98 (2010) där det tas upp hur skolan ska medverka till att barnen får uppleva 

och lära med alla sinnen samt hur viktigt det är att barnen får vara både inne och ute för att på 

så vis även lära sig om miljön samt även sin närmiljö och hur samhället fungerar Vidare tar de 

även upp hur verksamheten ska hjälpa barnen att utveckla sin tilltro till sig själv och sin 

förmåga att lära sig, röra på sig samt även tänka själva och att detta ska ske med hjälp av olika 

aspekter så som språkliga, sinnliga samt estiska med mera.  För att detta lärande ska kunna 

ske så måste pedagogerna erbjuda barnen varierande miljöer med chans till mycket rörelse 

och lek. 
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4. TEORIAVSNITT 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Fördelar, möjligheter 

Det finns många fördelar med utomhuspedagogik. Lärarförbundets förlag och Tidningen 

Förskolan (2005) belyser olika fördelar med utomhuspedagogik där det lyfts att i skogen får 

leken en ny form av kreation och konstruktion som inte uppstår inne där leken ofta styrs av 

färdiga leksaker och rum som talar om vilken lek som bör lekas. Även Melhuus (2012) tar 

upp hur neutral naturen är då den inte talar om för barnen vilka lekar som ska lekas utan 

barnen får själva med hjälp av sin fantasi och kreativitet forma sina lekar. Författaren menar 

vidare att detta ledar till att barnen blir mer kreativa och självständiga. De utvecklar sina 

sociala kompetenser genom dessa lekar då barnen får större utrymme att själva bestämma och 

styra över leken vilket ofta leder till en djupare lek och en större utveckling. Ernst & 

Tornabene (2012) belyser även de att genom olika lekar utomhus tränar barnens kognitiva 

förmåga upp, det vill säga att de får använda sin fantasi, kreativitet och påhittighet där det inte 

finns några rum som talar om vad och hur de bör leka. Vidare poängterars även att språket 

utvecklas när barnen leker dessa fria lekar i naturen just för att barnen pratar med varandra 

men även då de får konkreta saker och händelser att koppla till begreppen. Det vill säga att 

orden får en innebörd och mening som ger barnen något att relatera till.  

 

Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) poängterar att när barn får tillfällen 

att leka i skogen så utvecklas de både motoriskt och fysiskt vilket i sin tur leder till en bättre 

intellektuell inlärning. Ljudnivån dämpas i skogen och därmed undviks den stressiga och 

högljudda stämningen som ofta finns i innemiljön och som stör många barn i deras 

lek/lärande situationer. Även White (2008) benämner naturmaterialens betydelse för barns 

lärande samt utveckling och menar att genom naturmaterial utforskar barnen omvärlden. Först 

genom att barnen får möta materialet och sedan genom den lek som uppstår med hjälp av 

barnens fantasi. Vidare tar författaren upp att pedagoger bör ta tillvara på de resurser som 

naturen erbjuder som är tillgängliga för alla oberoende av ekonomin. 

 

Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) påpekar att utomhusmiljön öppnar 

upp alla sinnen vilket leder till ett effektivare lärande. Barnen får både se, lukta, känna smaka 

och höra. Genom att barnen får använda alla sina sinnen gynnars deras nyfikenhet, kreativitet 

och samarbete. Barnen får positiva upplevelser av att vistas i naturen vilket leder till att de blir 

mer måna om naturen. Även impulsflödet ökar genom att få uppleva saker med alla sinnen. 

Även Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar upp hur utomhusmiljön involverar alla sinnen 

och hur barnen tar in ny kunskap när olika perspektiv och infallsvinklar får samarbeta. Person 

Gode (2011) anser att för de minsta barnen är det extra viktigt att de får använda alla sina 

sinnen eftersom de oftast inte har den verbala kommunikationen utan använder sig mer av 

kroppsspråket. För att det ska bli meningsfulla upplevelser för barnen är det därför viktigt att 

de får kommunicera på sitt eget sätt för att kunna relatera till den kunskap de redan äger.   

 

Braute & Bang (19997) framhäver att människor som inte har något intresse för naturen har 

svårare att skapa en förståelse för naturen samt viljan att bevara den. Avspeglingen i synen på 

miljön samt vilket förhållningssät var och en har oss naturen har att göra med varke individs 

egna upplevelser från barndomen. Detta är även något som Ernst & Tornabene (2012) tar upp 

där de menar att det är i barndomen som attityder till naturen skapas och som sen följer oss 
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hela livet och därför är det viktigt att pedagoger redan i förskolan påvisar hur viktig naturen är 

samt även hur viktiga vi är för den. Av den anledningen är det viktigt att arbeta med barn och 

natur. Utomhuspedagogiken kan vara ett medel i kampen för hållbar utveckling om 

pedagogen använder det på rätt sätt. Persson Gode (2011) lyfter också hur förskolan bör 

arbeta med hållbar utveckling. Vidare menar författaren att pedagogerna bör arbeta mot att 

barnen blir mer måna om naturen och att de får en förståelse om hur naturen fungerar och 

vilken roll var och en har i den. Därför är det viktigt att barn får vistas i naturen regelbundet. 

Det handlar om att barnen själva ska få se konsekvenserna av det egna handlandet för att på så 

vis få en bättre förståelse hur allt hänger ihop. Hon tar upp hur viktigt det är att barnen får 

konkreta exempel för att de på så vis ska kunna koppla det till egna erfarenheter för att sen 

kunna bygga vidare på kunskapen. Ett exempel som författaren tar upp handlar om 

förmultning och hur pedagogen lätt kan demonstrera för barnen vad som försvinner och inte 

försvinner i naturen. Detta är en viktig aspekt som även Lpfö-98 (2010) lyfter där det 

uppmanas att pedagoger ska arbeta tillsammans med barnen för att nå en hållbar utveckling. 

Pedagogernas uppdrag är att förmedla kunskap och förståelse om och för vår natur och miljö 

för att på så vis bygga en relation mellan barnen och naturen. 

 

Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) benämner att utevistelser gynnar alla 

barn och speciellt de barn som har koncentrationssvårigheter eller av någon anledning är mer 

stressade eller oroliga. Barn som har vistats ute har allmänt upplevts som gladare, lugnare och 

mindre konfliktbenägna. Detta tar även Brügge, Glantz och Sandell (2011) upp där de 

påpekar att barn ute får uppleva andra problem och svårigheter som leder till att de får tränar 

på samarbete för att lösa problem som uppstår och genom detta utvecklar de sin sociala 

förmåga. Vidare tar författarna upp att praktiska aktiviteter ute fångar upp alla barn även de 

barn som har svårt att sitta stilla. Inomhus distraheras många barn av alla saker som finns nen 

även av den höga ljudnivån medan ute upplevs det vara mer lugnande för att ljudnivån är 

lägre men även på grund av den ro som man får i kroppen när man kommer ut. Ernst & 

Tornabene (2012) tar även de upp att barn upplevs bli mer vänliga mot varandra när de är 

utomhus. Detta ansers beror på att det finns mer utrymme för rörelse men även på grund av att 

det blir en lägre ljudnivå vilket leder till mindre stress som i sin tur leder till att barnen blir 

lugnare.  

 

Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) uttrycker hur utomhusmiljön gör det 

svårare att springa och skvallra på varandra vilket leder till att barn ofta själva löser  

konflikterna som uppstår. Detta är även något som Brügge, Glantz och Sandell (2011) lyfter 

där de menar att barn själva löser sina konflikter istället för att avbryta leken och springa och 

leta upp en pedagog. I sin tur leder detta till att barnen utvecklar den sociala kompetens som 

behövs för att kunna fungera i samhället. Även Lpfö-98 (2010) tar upp att ett av det viktigaste 

uppdrag som förskolan har är att vara med och forma barn till demokratiska medborgare som 

lär sig att leva tillsammans. Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) och 

White (2008) är alla överens om att barn känner sig mindre kontrollerade av vuxna när de 

befinner sig utomhus. Utomhus finns inga väggar som gör att barnen känner sig instängda. 

Ute gäller osynliga gränser där barn får ta eget ansvar vilket bidrar till att barnen känner sig 

mindre övervakade. Detta är även något som Ernst & Tornabene (2012) tar upp där barn 

många gånger kan känna sig mer fria ute på grund av att de är just ute men även på grund av 

att många av de aktiviteter som bedrivs ute inte är lika styrda och kontrollerad på samma sätt 

som inne. Vidare menar författarna att ute i naturen finns det nästan mer regler men att det 

blir på ett mer naturligt sätt , vilket leder till att barn inte uppfattar det på samma vis. Många 

av uppgifterna som görs ute som tillexempel att hugga ved till elden görs till gruppen vilket 

leder till att det blir en meningsfull uppgift som känns mer som ett ärofyllt uppdrag för 
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barnen. Istället för inne där barnet kan tilldelas en uppgift som känns meningslös just idag 

som tillexempel att hämta tre gula bollar att ge till grannen. I den uppgiften är inte mer regler 

än att barnet ska hämta de tre gula bollarna och ge till grannen medans uppgiften ute 

innehåller desto mer regler. Detta är även något som Lpfö 98 (2010) tar upp där de menar hur 

viktigt det är att det blir meningsfulla uppgifter för barnen att utföra för att inte tappa deras 

intresse och uppmärksamhet. 

 

White (2008) nämner att utomhusmiljön är en säkrare plats än inomhusmiljön för barn att 

vistas i eftersom det erbjuds ett större utrymme för lek medan inomhusmiljön är betydligt mer 

begränsad i utrymme och att det på grund av detta sker mer skador inomhus. Det vill säga att 

barnen inte har möjlighet att röra sig lika fritt och att det ofta finns dörrar eller bordskanter 

med mera som barnen kan springa emot och slå sig på. Vidare menar författaren att inne leker 

barnen mycket tätare och skadar ofta varandra då de tar ut svängarna utan att egentligen mena 

det medan ute finns det mer plats för rörelser.  

 

Sandborgh, Holmdahl & Stening (1993) lyfter en aspekt där de menar att vuxna har en vana 

att ge uppmaningar till barn så som ”Håll dig lugn” och ”Sitt stilla”. Detta får en negativ 

inverkan på barn då pedagogerna begränsar dem i deras rörelsemönster och lusten att lära 

tappas. Barn är i behov av att få röra på sig och pedagoger har i uppgift att se till att barnen får 

de behoven tillfredställda. För att kräva av barn att de ska sitta stilla måste de först få utlopp 

för alla de rörelsebehov som finns. Detta är även något som Lpfö 98 (2010) påpekar där de 

menar hur viktig leken är för barn i deras lärande och att verksamheten ska utformas med 

hjälp av den. Vidare tar de även upp hur viktigt det är att barn får känna delaktighet och att 

vardagen på förskolan blir meningsfull för varje barn. Barnen ska få vara med och påverka 

vardagen i den mån det går och pedagogerna ska ta till vara på barnens tankar för att på så vis 

kunna utforma en bra verksamhet efter barnens inttressen och behov. 

 

4.1.2 Nackdelar/ Hinder 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) framhäver att ett av de största hindrena till att 

utomhuspedagogik ska prägla verksamheten är bristen på kunskap hos pedagogerna. Det kan 

handla om okunskap, tidsbrist och ointresse. De anser att okunskapen och ointresset många 

gånger handlar om att pedagoger känner sig osäker i området och tidsbrist blir det till följd av 

detta då det oftast planerars in så mycket som ska göras vid utevistelsen att tiden inte räcker 

till vilket många kan uppleva som ett nederlag. Vidare leder detta ofta till att pedagoger enbart 

ser svårigheter och problem istället för att se alla möjligheter som finns. De belyser även den 

problematik som finns hos barn och ungdomar som inte känner sig bekväma ute och hur 

viktigt det är att varje pedagog visar på alla fördelar med att vara ute men framför allt att 

barnen får tid att vistas ute. Barn och pedagoger behöver få vara ute kontinuerligt för att få in 

det till en rutin. Detta är även något som Ernst & Tornabene (2012) tar upp där de menar att 

alla barn inte har vana att vistas ute och att de därför inte riktigt vet hur de förväntas bete sig 

ute eller vad som kan göras. Detta leder många gånger till att dessa barn hamnar utanför 

resten av gruppen. Detta kan bero på att barnen känner sig osäkra i den nya miljön som de 

inte är vana att vara i. En orsak till osäkerheten kan bero på att barn kommer från olika länder 

med olika natur kulturer. Långt ifrån alla länder har tillexempel allemansrätten vilket kan lett 

till att barnen inte vistats mycket i skog. På grund av detta kan skogen ses som en förbjuden 

plats som är skrämmande för att man inte vet vad som finns där. Då är det ännu viktigare att 

pedagoger tillsammans med barnen går ut kontinuerligt för att stärka barnens självförtroende 
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och tillit till den egna förmågan. Med tiden blir utevistelsen en naturlig del av vardagen vilket 

leder till att barnen vågar ta för sig och på så vis bli en del av gruppen. 

 

Ernst & Tornabene (2012) påtalar vikten av att pedagoger ser till att barn får komma ut 

regelbundet och att det blir trevliga utevistelser för att barnen ska känna tillhörighet med 

naturen och utveckla respekt för den. Naturen ska bli en del av barnens vardag. Det är viktigt 

att pedagoger som jobbar i förskolan ska få den utbildning i utomhuspedagogik som krävs för 

att känna ett lugn inför att undervisa ute . Anledningen är att det påvisats hur viktigt det är för 

barn att få vara i naturen. Om pedagoger får den utbildning som behövs så kommer de känna 

en säkerhet i pedagogrollen även när de är ute vilket i sin tur kommer att leda till att det blir 

bättre stunder tillsammans med barnen och pedagogerna kommer uppleva mindre stress. 

Vidare menar de också att en nackdel kan vara att förskolan inte ligger bra till. Det vill säga 

att förskolan inte har någon skog eller något grönområde i närheten vilket kan ses som ett 

problem vid förflyttning av alla barn och med all packning. Det blir krångligare, kräver mer 

jobb och tar mer tid. 

 

Ett annat hinder kan vara som Brügge, Glantz och Sandell (2011) tar upp att barnen inte har 

tillräckligt bra kläder efter de olika väderomslagen. Det är en viktig faktor att alla har bra 

kläder så de är torra och varma för att det ska bli en rolig och behaglig stund ute. Det är 

viktigt att pedagoger informerar vårdnadshavarna om barnens kläder men även att pedagoger 

hjälper barnen vid påklädning.  

 

 

4.2 Teori 

4.2.1 Hälsa & Lärande  

 

Betydelsen av att vistas i naturen är inget nytt påfund utan tanken kom redan i slutet av 1700-

talet av Jean-Jacques Rousseau som ansåg att barn har lättare att lära genom att få uppleva 

olika saker. Barn har ett behov av att få rör på sig och naturen ger de den möjligheten 

(Brügge, Glantz och Sandell 2011). Detta är även något som Lpfö 98 (2010) tar upp där de 

anser att barn har rätt att få utlopp för den rörelse som de behöver samt att få möjlighet att 

använda olika estetiska uttryck för att ta till sig ny kunskap men även för att kunna bygga 

vidare på den kunskap de redan äger. Förskolan ska sträva efter att varje enskild individ får 

chans att på det egna sättet få upptäcka nya saker som hjälper barnet att förstå sin omvärld och 

på så vis hitta sin egen plats i samhället så småningom. 

 

Vidare påpekar Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005) att alla som arbetar 

inom förskolans värld borde ta till sig kunskapen som visar på hur viktig utemiljön är för 

barns hälsa och välbefinnande. Gustafsson, Szczepanski, Nelson & Gustafsson (2012) 

påpekar att på grund av att barn spenderar mestadel av sin vakna tid på förskolan/skolan är det 

extra viktigt att det bli en välorganiserad och tilltalande miljö både inomhus och utomhus.  

 

Braute & Bang (1997) belyser att naturen erbjuder barnen fler utmaningar än de flesta 

lekplatser eftersom naturens markyta oftast är ojämn. Här erbjuds barnen en mängd olika 

aktiviteter där de kan klättra, springa och hoppa och så vidare. Brügge, Glantz och Sandell 

(2011) lyfter även de hur viktigt det är för barn att få vistas i och leka i miljöer som inte är 
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platta och lätta att ta sig fram utan att de får vistas i tillexempel skog som är ett bra ställe för 

barnen att få träna upp kondition, koordination men även balansen. Genom att barnen rör sig 

på den ojämna markytan, klättrar och hoppar så tränar de även kroppsuppfattning. Barnen lär 

sig att föra kroppen bättre och genom att de får utlopp för sin grovmotorik så har de sedan 

oftast lättare med sin finmotorik. Detta är även något som Ernst & Tornabene (2012) tar upp 

där även de menar att barn behöver få vistas i miljöer som inte är strukturerade utan som 

erbjuder barnen motstånd och motorisk träning utan att de är medvetna om det. 

 

Braute & Bang (1997) tar även upp fördelen med att naturen skiftar i årstider och menar att 

detta ger barnen en variation med ständiga utmaningar och upplevelser. Under årets gång 

skiftar fyra olika årstider och genom att barn får uppleva dessa får de olika upplevelser. Det 

finns en skillnad med att vara ute under en vårdag, en höstdag och en vinterdag även om man 

befinner sig på samma plats. Ljuset och temperaturen ändras ständigt. Under vintern när snön 

kommer erbjuds en mängd aktiviteter som sätter igång barnens fantasi även om barnen 

befinner sig på en äng, i skogen eller på myren medans det på våren finns lika mycket fast 

andra aktiviteter att göra på samma ställe. Naturen erbjuder även barnen och pedagogerna ett 

rikt och varierat växt och djur liv inom samma område bara genom de olika 

årstidsskiftningarna. Även Universitetspedagogiska konferensen (1999) belyser miljöns 

skiftande karaktär som en bidragande faktor för barnens lärande. En skiftande utemiljö väcker 

nyfikenhet och ger motivation till nya lärandesituationer genom de olika förutsättningarna 

som finns under de olika årstiderna. 

 

Persson Gode (2011) skriver om hur utomhusmiljön påverkar barns lärande där hon menar att 

förskolebarn erövrar kunskap och färdigheter genom alla sinnen när de använder hela 

kroppen. Norlund, Rolander & Larsson (1997) lyfter Bruner, Piaget och Vygotskys tankar där 

de är överens om att när barn använder sina händer sätter det igång deras tänkande. Barnens 

tänkande börjar när barn får använda hela kroppen och alla sina sinnen. Vidare skriver 

Persson Gode (2011) att barn i förskoleåldern behöver en organiserad verksamhet som 

erbjuder aktiviteter som involverar hela kroppen inte bara huvudet vilket är något som naturen 

erbjuder. I naturen öppnas barnens sinnen upp och det finns plats för rörelser och lek. Även 

Lpfö 98 (2010) tar upp hur viktigt det är att barn vistas i miljöer som väcker deras nyfikenhet 

och fantasiskapande där barnen inte enbart ska vara ute utan det ska finnas en väl fungerande 

växelverkan mellan ute och innemiljö. 

 

 Persson Gode (2011) poängterar hur viktig pedagogens roll är och menar att det är viktigt att 

ha kunskap om barnen och det som intresserar dem. Pedagogen ska inta ett medforskande 

förhållningsätt och på så vis får barnen utrymme att bli mer engagerade. Detta är även något 

som Lpfö 98 (2011) tar upp:  

  
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter  

(Lpfö 98 rev 2010:11) 

 

De anser att det viktiga för barns lärande är att pedagogerna ser den enskilda individen, 

dennes behov samt intresse för att på så vis kunna ta vara på den kunskap som finns för att 

med den kunna bygga vidare och utveckla kunskapen på ett lekfullt och kreativt sätt som får 

barnen att vilja lära mer. 
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5. METOD 

5.1 Metodval 

Valet av att fokusera på förskoleverksamhet kom av att båda är inriktade mot förskolan. På 

grund av detta föll sig valet naturligt att genomföra intervjuer på en utomhusförskola för att få 

svar på frågeställningarna. Utomhusförskolan lägger stort fokus på utomhuspedagogik då 

barnen och pedagoger spenderar 95 % av dagen på förskolan ute. Det är en liten förskola som 

har två avdelningar. Det arbetar åtta pedagoger på förskolan som har 29 barn i åldrarna från 

ett till sex år. Tanken var att ta reda på hur pedagoger, barnen och vårdnadshavare upplever 

utomhuspedagogik vilket är syftet med arbetet. För att få svar på frågeställningarna 

genomfördes intervjuer med de åtta pedagoger som arbetar på förskolan, åtta av barnen och så 

fick vi svar från åtta av vårdnadshavarna. För att kunna jämföra två olika skolor och länder 

beslöts att även studera utomhuspedagogik på en förskola utomlands. På grund av att den ena 

av oss ursprungligen kommer från Kroatien gav det tillgång till att intervjua pedagoger, barn 

och vårdnadshavare där. Tanken med detta var att se hur man ser på utomhuspedagogik i 

andra länder. Se om det finns några större skillnader men även vilka likheter det finns. 

Förskolan i Kroatien har åtta avdelningar. Varje avdelning består av ca 15 barn och två 

pedagoger. Intervjuerna genomfördes med fyra pedagoger, fyra barn och två vårdnadshavare.  

 

Dovelius (2000) lyfter kvalitativa och kvantitativa metoder där han menar att med hjälp av en 

kvalitativ metod ges en djupare förstålse för ämnet istället för den kvantitativa metoden som 

innebär att man istället väljer att räkna eller mäta ett resultat. Metoden som använts är en 

kvalitativ metod som har kompletterats med en kvantitativ metod genom att vi har fördjupat 

oss i ämnet utomhuspedagogik med hjälp av relevant litteratur som kompletterats med 

intervjuer. Tanken var inte att ta reda på statistisk information utan intresset var att få en mer 

djupare förståelse för utomhuspedagogik. I den kvalitativa metoden intervjuades pedagoger 

och barnen på förskolorna Kotten och Nyckelpigan. Den kvantitativa metoden användes när 

enkäter lämnades ut till vårdnadshavarna som de fick svara på hemma. Under intervjuerna 

med barnen och pedagogerna kunde man utläsa olika reaktioner på olika frågor samt att 

svaren som gavs var längre och kom med tillhörande förklaringar och tankar. Medan när det 

gäller vårdnadshavarna så uteblev reaktionerna och tankesätt då det bara gavs korta svar som 

mest kunde användas som allmän information och blev en form av mätning. Detta på grund 

av att inget samspel fanns. 

5.2 Genomförande 

Granskandet av utomhuspedagogik utifrån ett hälsoperspektiv, ett lärandeperspektiv, 

pedagogperspektiv, vårdnadshavares perspektiv samt ur barnens perspektiv detta för att få en 

bild av utomhuspedagogik ur alla aktörers synvinkel. 

 

Allt började med att telefonkontakt togs med utomhusförskolan två veckor innan de planerade 

intervjuerna skulle genomföras dels för att pedagoger skulle hinna förbereda sig men även 

förbereda barnen och vårdnadshavarna. Frågorna mailades till pedagogerna för att de skulle få 

en inblick i vad intervjun skulle handla om då det var ett krav från dem för att ställa upp (se 

bilagor A, B, C). Alla intervjuerna på Kottens förskola skedde vid ett tillfälle för att det inte 

fanns tid att ta emot oss vid andra tillfällen. Intervjuerna skedde på förskolans uteställe. Valet 
av platsen var en självklarhet då det är barnens trygga miljö. Tanken med att intervjua 

pedagogerna först var för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse vilket sedan 

resulterade i att de barn som verkligen ville vara med på intervjun var med och de andra 

behövde inte. Barnen och pedagogerna intervjuades enskilt. När intervjuerna med 
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pedagogerna skedde kom barnen fram och var nyfikna på vad som hände. Detta ledde till att 

de barn som var intresserade av att prata med oss fick göra det. Intervjun är en vanlig metod 

för datainsamling menar Dovelius (2000). Intervjun kan användas i olika sammanhang som 

till exempel när man vill samla in detaljerad information om ett specifikt ämne. Eller när man 

vill få mer förståelse för ett visst ämne som man inte har kunskap i då är intervjun ett bra 

medel. Av den anledningen passade intervjuerna bra för att få den kunskap som behövdes för 

att kunna svara på frågeställningarna. 

 

Kontakt med förskolan i Kroatien skedde först via telefon. Sedan åkte den ena av oss till 

Kroatien och genomförde intervjuerna (se bilagor D,E,F) Intervjuerna genomfördes enskilt i 

ett avskilt rum på förskolan och anledningen var att inte bli avbrutna under intervjuerna. 

Pegagogerna valde ut ”pratglada” barn som skulle delta. Intervjuerna blev olika djupgående 

beroende av vad som hände på avdelningen då en pedagog blev själv med barngruppen. Detta 

var ett stressmoment som påverkade svaren.  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta både under intervjun men även under resten 

av arbetets gång. Genom att spela in intervjuerna gavs ett större utrymme till att fokusera mer 

på respondenterna och inte behöva avbryta för att föra anteckningar men även för att under 

resten av arbetets gång att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. När resultatdelen 

var färdigställd raderades samtliga intervjuer. Då det är en skyldighet man har som intervjuare 

för att inte röja någons identitet. 

5.3 Metodkritik 

Metodstyrkorna i arbetet är att vi har med hjälp av litteratur och intervjuer fått en bred 

kunskap om utomhuspedagogik med olika aspekter. Med hjälp av fördjupning i relevant 

litteratur samt även intervjuer med vårdnadshavare, pedagoger och barn har en djupare 

förståelse för utomhuspedagogik uppstått men även vetskap om hur den kan fungerar i 

praktiken. Valet att vara observanta när det gäller olika forskningar och vetenskapliga artiklar 

är en självklarhet då skribenterna lätt kan vinkla texter för de ska verka mer trovärdiga. Även 

om skribenterna ska vara neutrala när de skriver så är det lätt hänt att de deras åsikter påverkar 

hur de strukturerar texten. På grund av tidsramen blev undersökningen begränsad. Detta ledde 

till att vissa metoder fick avstås. Observation är ett exempel på en sådan metod som kunde 

genomförts om tiden hade räckt till. Den spontana informationen hade kommit fram tydligare 

och den metoden kunde lett till mer konkreta exempel på hur utomhuspedagogik kan fungerai 

praktiken. En annan sak som kunde gjorts annorlunda vara att det skulle genomförts intervjuer 

med vårdnadshavarna på Kottens förskola istället för att skicka ut enkäter för att på detta vis 

få mer personliga svar istället för kvantitativa svar.    

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Patel och Davidson (2003) är forskningsetiska principer att en försiktighet med 

hanteringen av information som hämtats av individer är av största prioritet. Hermerén (2011) 

tar även upp de forskningsetiska principerna och menar att ingens identitet får avslöjas då alla 

ska få bevara sin anonymitet.  I resultat avslöjas därför ingen information som på något visa 

kan avslöja någon av respondenternas identiteter. Av den anledningen är valet gjort att inte 

lämna ut riktiga namn på personalen, barnen och vårdnadshavare som intervjuats utan fiktiva 

namn är självklara. Intervjuerna spelades in på en diktafon som sedan raderades när 

undersökningen var klar för att inte röja någons identitet. Vi har även valt att kalla förskolorna 

för Kotten och Nyckelpigan fast de egentligen heter något annat. Detta är något som även 

Lärarförbundet (2010) tar upp där de menar att alla som jobbar inom förskolan ska vara 

försiktiga med att inte avslöja information som berör individer i verksamheten.  
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6. RESULTAT 
 

Resultatdelen består av svaren som framkommit av intervjuerna med personal, barn och 

vårdnadshavare på Kottens förskola i Sverige och Nyckelpigans förskola i Kroatien.  För att 

styrka resultatet används citat från intervjuerna som genomfördes. Struktureringen av 

resultatdelen görs efter frågeställningar för att det ska bli lättare för läsaren att orientera sig. 

Valet att endast redovisa den information som anses relevant till frågeställningen var en 

självklarhet då arbetet ska fokusera på frågeställningarna. I slutet görs en kortfattad 

sammanfattning med en kort jämförelse av resultaten mellan förskolan i Sverige och i 

Kroatien. 

 

6.1 Beskrivning av förskolorna 

Kottens förskola som ligger i en mindre stad i Sverige består av två avdelningar med 14 

respektive 15 barn i åldrarna ett till sex år. På förskolan arbetar sammanlagt åtta pedagoger 

med uppdelning av fyra pedagoger på varje avdelning. Förskolan är en utomhusförskola med 

stor inriktining på utomhuspeadgogik. På grund av förskolans stora fokus på 

utomhuspedagogik så är verksamheten placerad i anslutning till en skog. Förskolan 

Nyckelpigan i Kroatien består av åtta avdelningar med i genomsnitt 15 barn och två 

pedagoger på varje avdelning. Barnen är mellan ett och sex år gamla och avdelningrna är 

åldersintegrerade. Förskolan är belägen mitt i centrum i en tätort i en mellanstor stad. En stor 

del av befolkningen tillhör låginkomstagare medans resterande tillhör höginkomstagare. På 

grund av att majoriteten av vårdnadshavarna har en ansträngd ekonomi som gör att de inte har 

råd att köpa bra utomhuskläder väljer förskolan att vara inne största delen av dagen. Detta på 

grund av att barnen inte ska bli sjuka på grund av bristen på kläder men även för att alla ska 

ha samma förutsättningar att välja vilken förskola man vill ha sitt barn på och att 

klasskillnaderna i samhället inte ska bli lika tydliga.  

 

Förskolan Nyckelpigan styrs av läroplanen Zakon o predskolskom odgoju i naobrazbi (1997) 

som lyfter att verksamheten ska präglas av omsorg, uppfostran, utbildning, hälsovård samt 

näring och social välfärd. Verksamheten ska anpassas efter varje barns behov. Medan Kottens 

förskola styrs av Läroplanen för förskolan (Lpfö-98 rev.2010) där samma centrala delar lyfts 

upp. Dock är Zakon o predskolskom odgoju i naobrazbi (1997) inte lika välutarbetad och 

genomtänkt som Lpfö-98 (rev.2010) där de tar upp de viktigaste bitarna men utan att gå in på 

djupet och ge exempel på hur pedagogerna bör arbeta med dessa. Ett tydligt exempel är att 

läroplanen tar upp att pedagogerna ska sträva efter att barnen har en bra hälsa men detta är 

något som inte syns i parktiken då barnen är inomhus 95 % av dagen trotts att pedagogerna är 

medvetna om hur viktig utomhusvistelsen är. Man har valt att inte lyfta fram hur pedagogerna 

bör arbeta för att uppnå till exempel en god hälsa. 

6.2 Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik 

6.2.1 Fördelar 

Det finns många fördelar med utomhuspedagogik menar pedagogerna på Kottens förskola. 

”En av dem är att det finns uterum i rummen som gör att det blir en skillnad på ljudnivån”. 
Detta anser pedagogerna har en stor betydelse då varken barn eller pedagoger blir trötta eller 

får ont i huvudet efter en lång dag vilket de upplevt när de jobbat på andra förskolor som är 

inne betydligt större del av dagen. Pedagogerna påpekar att många av de barn som går på 
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Kottens förskola går långa dagar och på grund av att deras verksamhet är ute så mycket så är 

barnen piggare och klarar av dagarna betydligt bättre. Även stressnivån minskar eftersom 

pedagogerna upplever att det blir en lugnare miljö ute för att det finns mer utrymme att röra 

på sig än inne. Barnen lär sig att ta eget ansvar i form av att inte gå utanför de osynliga 

gränser som finns uppsatta eftersom förskolan inte har några uppsatta staket. På det viset 

upplever pedagogerna att tillit skapas mellan barn och pedagoger. Pedagogerna på Kottens 

förskola säger att det visst händer bus och att barnen inte alltid lyssnar men i det stora hela så 

är barnen väl medvetna om de olika gränserna och reglerna som finns. 

 

Vidare påpekar Pedagogerna på Kottens förskola en annan viktig fördel med 

utomhuspedagogik i form av att det förekommer färre konflikter. ”Det förekommer konflikter 

men de ser annorlunda ut för att ute så finns det inga rum som stänger in barnen utan barnen 

har plats att röra på sig och kan välja att gå iväg”. På grund av att barnen inte hela tiden ser 

någon pedagog så väljer de ofta att lösa de konflikter som uppstår själva istället för att avbryta 

leken och springa och leta upp någon av pedagogerna.”Vår val att gå in och lägga oss i en 

konflikt har minimerats just på grund av att vi inte är så tätt in på barnen men även på grund 

utav att barnen löser mycket själva”. Pedagogerna på Kottens förskola anser att man som 

pedagog nog ofta går in för tidigt istället för att se hur barnen själva löser sina konflikter. 

Pedagogerna anser att vuxna oftast går in förtidigt och ” lägger sig i sådant som man 

egentligen inte riktigt vet vad det handlar om eller vem som gjort vad” Vidare menar de att 

när pedagoger går in och lägger sig i så förstorar man ofta upp något som kanske inte annars 

skulle blivit så stort samtidigt som man sätter in barnen i olika fack efter hur man uppfattar en 

situation även fast man inte har all fakta. Detta är även något som pedagogerna på 

Nyckelpigans förskola tar upp just i form av hur ljudnivån blir mer behaglig när de vistas ute 

och att konflikterna ser annorlunda ut. ”Det förekommer inte lika mycket konflikter eftersom 

barnen sprider ut sig på större ytor” Pedagogerna menar vidare att barnens lekar många 

gånger kan upplevas som vildare ute men på grund av att de inte är så tätt på varandra så blir 

det inga problem. 

 

Om utomhuspedagogiken granskas ur ett ekonomiskt perspektiv erbjuder naturen gratis 

material och det handlar om att pedagoger ska ta tillvara på det som också är en fördel. 

”Materialet som man får ute i naturen stärker barnen i deras lärande då de tillsammans 

konstruerar och utforskar”. Här krävs det att barnen använder sin fantasi. På grund av det 

köper pedagogerna inte in dyra och färdiga material till förskolan. Många klagar på att det 

kostar en massa pengar att köpa in material men pedagogerna på Kottens förskola menar att 

det är långt ifrån enbart det dyra materialet som hjälper barnen i deras utveckling och lärande 

utan snarare tvärt om och att man ska ta till vara på det man redan har. Pedagogerna på 

Kottens förskola påpekar också att ” i dagens samhälle där mycket nytt köps och slängs så det 

jätte viktigt att vi visar på att man inte behöver slänga något bara för att det går sönder utan 

man kan laga eller gör det till nått nytt”. Pedagogerna på Nyckelpigans förskola lyfter även de 

gratis materialet som naturen erbjuder och menar att eftersom att Kroatien har en strängare 

och sämre ekonomi så använder förskolan sig mycket av olika material som ges till oss gratis 

både i form av det som finns i naturen men även i återvinnig och återanvändning. Precis som 

på Kottens förskola så skapar även barnen på Nyckelpigan mycket. ”Man blir förvånad när 

man upptäcker hur mycket man kan göra med sådant som finns i naturen och det bästa är att 

det inte kostar så mycket, barnen får gå på upptäcktsfärd när vi letar efter våra skatter och så 

får både barn och vi pedagoger använda oss av vår fantasi när vi ska skapa något”. 
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Vidare tar pedagogerna på Kottens förskola upp att nuförtiden kretsar mycket kring datorer 

och spel så är utevistelsen som förskolan erbjuder en fantastisk gåva att ge till barnen. De 

anser att barnen utvecklar en positiv attityd till naturen och de får mer respekt för naturen och 

viljan att bevara den. ”Många av barnen som går på Kottens förskola är här långa dagar vilket 

i sin tur leder till att vårdnadshavarna själva inte har tid eller lust att vara ute med sina barn”. 

Av den anledningen anser pedagogerna på Kottens förskola att de fyller en viktig funktion.  

 

I och med att barnen är på förskolan mycket råder pedagogerna vårdnadshavarna att ta på 

barnen mjuka och lätta kläder istället för jeans. På det viset anser pedagogerna ”att det inte 

finns status skillnader bland barnen när det gäller kläder vilket är en fördel”.  En annan fördel 

som pedagogerna på Kottens förskola menar är att barnen på förskolan visst kan trilla och kan 

göra sig illa ”precis som på andra förskolor men vi upplever inte alls att barnen slår sig på 

samma sätt trots att barnen klättrar och hoppar, där ute finns inga vassa bordskanter och 

barnen har plats att rör på sig”. ”På grund av att barnens motorik är mer välutvecklad så 

hanterar de sin kropp bättre och detta hjälper barnen när de är på väg att trilla eller när de 

trillar”.  

 

”En annan viktig fördel är att vi har med hjälp av utomhuspedagogiken kommit bort från 

traditionella samlingar där alla barn ska sitta stilla i en halvmåne och lyssna”. Dels på grund 

av att det inte går att sitta stilla ute under vinterhalvåret men framför allt på grund av 

pedagogerna sett vinster i att barnen får hålla på med sina aktiviteter samtidigt som man har 

”samtal” och det är på grund av att pedagogerna har sett att leken har en stor betydelse för 

barnens utveckling samt att om man försöker tvinga barnen att sitta stilla och lyssna så tappar 

barnen lusten att lära. Pedagogerna har uppmärksammat att barnen oftast kommer med bra 

kommentarer och gensvar när de fått tid att omvandla det som de lärt sig i sin egen takt. Detta 

är något som fungerar bra på Kottens förskola då pedagogerna känner att de har koll på varje 

barn och vad de kan och har lärt sig.” Detta fungera bra hos oss eftersom vi är bra på att 

dokumentera, detta är något som förskolan jobbat med mycket och det är en stor del i 

vardagen. ”Annars hade det aldrig fungerat.” 

6.2.2 Nackdelar/ Hinder 

Som det finns fördelar med utomhuspedagogik så finns det även en del nackdelar menar 

pedagogerna på Kottens förskola. En nackdel kan vara pedagogen då de anser att man som 

pedagog på en utomhusförskola måste gilla att vara ute. ”Vi har haft pedagoger som slutat 

efter ett kort tag eftersom de inte har trivts med att vara ute så mycket som vi är.” En annan 

viktigt aspekt är att man måste vara flexibel i sitt arbete och snabbt kunna ändra om i sin 

planering. Kottens förskola är precis som många andra ute förskolor en liten enhet och när det 

fattas någon pedagog så finns det ingen som kan täcka upp utan en vikarie sätts in ”vilket lätt 

blir sårbart och planering som ständigt ändras”.  

 

Pedagogerna på Kottens förskola påpekar att arbeta på en förskola som deras innebär en hel 

del tungt fysiskt arbete då man behöver mycket packning med sig ut i skogen. Detta kan ses 

som ett hinder då de haft pedagoger som slutat där på grund av det tunga arbetet. En annan 

nackdel är att barnen på Kottens förskola vistas mestadels i skogen där det inte finns några 

staket och det ses som en nackdel då pedagogerna upplever det som ett stress moment. 

Barngruppen är stor och pedagogerna får hela tiden räkna barnen för att se till så att ingen 

försvinner. 

 

 ”Sedan så krävs det att barnen har mer kläder än på en traditionell förskola för att klara av 

dagen”. Detta kan bli en kostnadsfråga som alla vårdnadshavare inte har råd med. Däremot 
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går pedagogerna in och ger tips till vårdnadshavarna om kläder och vad som kommer att 

behövas på förskolan. ”Vi talar ofta om att det är bättre med tillexempel två uppsättningar 

med regnkläder från Maxi än ett från Polar´n och Pyret då kvaliteten inte skiljer sig så 

mycket” 

 

Även pedagogerna på Nyckelpigans förskola lyfter hinder i form av ekonomin. De menar att 

inte alla familjer har råd att köpa bra utomhuskläder. ”Av den anledningen går vi bara ute ca 

30 min om dagen då det är sämre väder medans under den kallaste eller blötaste tiden går vi 

inte ut alls” Vidare berättar pedagogerna att det är upp till de själva om de går ut eller om de 

vill stanna inne så gör dom det. Tanken på förskolan är att klasskillnaderna inte ska vara så 

tydliga och att man vill att barn från alla klasser ur samhället ska gå tillsammans. ”Då kan inte 

vi som pedagoger ställa krav på att barnen ska ha så mycket kläder med sig till förskolan” De 

vet att många av vårdnadshavarna inte har råd med tillräckligt bra kläder. Pedagogerna är 

medvetna om hur bra det är för barnen att få vistas ute men samtidigt styr hindrena. ”Vi på 

förskolan har heller inte råd att köpa in bra utomhuskläder” 

 

En annan nackdel som pedagogerna på Nyckelpigans förskola uppger är att de inte har 

närheten till någon skog. Förskolan ligger mitt i centrum där det finns mycket annat bra när 

man ska ut och utforska men ingen ojämn terräng. Pedagogerna är väl medvetna om skogens 

bidragande faktor till barnens lärande och utveckling men de vet inte hur de ska kunna lösa 

problemet. ”Vi har ingen möjlighet att ta oss till fots för att komma till någon skog eller 

knappt något grönområde”.  

 

En annan aspekt av hinder som pedagogerna på Kottens förskola tar upp kan vara 

organisatören av förskolan. Med detta menar de att det är viktigt att de som sitter i ledningen 

har en förståelse för utomhusmiljöns betydelse och vilken påverkan den har på barnens hälsa 

och lärande. Det kan även handla om att ordna ett tillräckligt stort utrymme inomhus där 

barnen och pedagogerna kan vara när de inte är utomhus.   

 

6.3 Hälsa & Lärande 

Pedagogerna på Kottens förskola menar att utevistelser har en positiv påverkan på barns hälsa 

och lärande. ”Barn som vistas ute mycket får ett försprång i motoriken”. Den ena pedagogen 

på förskolan har själv barn i samma ålder som går på en traditionell förskola och hon har 

upplevt att det finns en stor skillnad i barnens motoriska utveckling vidare säger hon ”Men 

barn lär sig lika mycket ute som inne och både miljöerna behövs och att det är pedagogen som 

är nyckeln till lärandet”. Oavsett i vilken miljö barnen befinner sig i så bör pedagogen alltid 

utgå från barnens olika intressen och önskemål och för att på det viset nå ett bättre resultat. 

Pedagogerna anser att en växelverkan behövs mellan ute och innevistelse men poängterar 

vikten av att vara ute mesta delen av tiden. Inne- och utemiljön på Kottens förskola är inte 

utrustad med en massa färdiga leksaker. Tanken här är att barnen ska med hjälp av sin 

kreativitet och fantasi skapa egna leksaker utifrån olika naturmaterial.  

 

Pedagogerna på Kottens förskola upplever att barnen i regel är friskare och piggare. ”Det är 

inte så att barnen inte blir sjuka alls utan det förekommer att barn stannar hemma på grund av 

sjukdom”. Men de förekommer inte epidemier i samma utsträckning då barnen vistas ute och 

inte kommer lika nära varandra. Detta gör att varken barn eller pedagoger är lika utsatta för att 

bli smittade.  Pedagogerna upplever att barnen orkar mer och är piggare och detta syns extra 

mycket på de barn som har långa dagar vilket är något som de flesta barnen på Kottens 

förskola har. Vidare berättar pedagogerna om hur de upplever att barn lär sig när de är ute. De 
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anser att barn har lättare att ta till sig kunskaper eftersom naturen erbjuder barnen en mängd 

olika upplevelser. Genom att barnen vistas i naturen hela tiden får de uppleva naturens 

växlingar som till exempel de får se olika årstider. ”Kring naturen kan barn se verkligheter 

genom en direkt anknytning”.  

 

Pedagogerna på förskolan Nyckelpigan är även de medvetna om att utomhuspedagogiken har 

en positiv påverkan på barnens hälsa och lärande. De har en medvetenhet om att barn har ett 

stort behov att få röra på sig. Förskolan har inte under vintern tillgång till att gå ut och vistas 

ute under en längre tid eftersom alla barn inte har råd med utomhuskläder. Förskolan gör vad 

de kan och till exempel har de byggt en stor lekhall där barn från olika avdelningar får turas 

om att vara . Där finns klätterställningar, rutschkanor och mycket plats där barnen kan springa 

av sig. ”Vi är medvetna om att vi inte kan byta ut utevistelsen och få samma effekt men det är 

bättre än ingenting”. Vidare nämner de precis som pedagoger från Kottens förskola att det är 

pedagogen och pedagogens förhållningssätt som har den största betydelse för barnens 

inlärning oavsett vilken miljö barnen befinner sig i. ”Det är barnens behov och intressen som 

ska uppmuntras samt även tillfredställas”. 

6.4 Barnen och vårdnadshavarnas tankar om utomhuspedagogik 

 

Enligt barnen på Kottens förskola trivs de bra och att vara ute är en stor favorit. Om barnen 

själva får välja mellan att vara ute eller inne så valde sex av åtta barn att vara inne. Detta kan 

till exempel bero på att det finns saker inomhus som barnen inte får göra utomhus. En pojke 

uppger att han tycker om att lyssna på musik och dansa vilket han inte kan göra när de är i 

skogen vilket är 95 % av dagen. Vidare uppger barnen att de gillar att vara ute där de får göra 

olika aktiviteter som man inte får göra inomhus. Det kan tillexempel handla om att spela 

fotboll, cykla, leka med vatten och gräva i sandlådan. Barnens svar visar tydligt att de 

aktiviteter de gillar att göra ute är sådant som kräver att hela kroppen används.  

 

När barnen på Kottens förskola är hemma så uppger de helt andra aktiviteter som de gillar att 

göra och då är det tillexempel att spela tv-spel eller pyssla. Enligt pedagogerna på Kottens 

förskola så visar barnen inget större intresse av att sitta framför datorn vilket pedagogerna tror 

beror på att verksamheten lockar barnen med andra aktiviteter. Barnen på Kottens förskola har 

även nämnt att det är spännande att gå på deras förskola eftersom ”vi får gå på äventyr”. Här 

berättar barnen att det är roligt när de får följa med fröken ut i skogen samtidigt som de säger 

att det är tråkigt när man inte få följa med. Alla barnen kan inte följa med varje gång då 

pedagogerna medvetet väljer att gå på äventyr med några få barn. Tanken med att gå på 

äventyr med bara fyra barn är att ”man kommer nära barnen och att man ser varje barn. 

Barnen får ta plats och verkligen känna att de är speciella”. 

 

Utifrån vårdnadshavarnas perspektiv är de nöjda med förskolan då de upplever att 

pedagogerna är engagerade och flexibla i sitt arbetssätt. Pedagogiken som bygger på barnens 

nyfikenhet och den viktiga miljön som erbjuder barnen oerhört många aktiviteter är också 

något som gör att vårdnadshavare är nöjda med sina val. ”Förskollärarna på Kottens förskola 

ser barnens behov och ändrar sin verksamhet efter de behoven”. Däremot ses innemiljön mer 

som något negativt då lokalen som barnen lämnas i inte är bra men vårdnadshavarna ser att 

den är under utveckling. Hygienen är också ett problem anser många av vårdnadshavarna 

eftersom det inte finns någon möjlighet för barnen att tvätta sina händer under rinnande vatten 

och det bara finns ett utedass när de är i skogen. 
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”Vår tanke med att välja en förskola som lägger stor fokus på utomhuspedagogik var att 

barnen först och främst får vara ute mycket men även för att de ska utveckla alla sina sinnen, 

ta del av naturen och visa respekt för den”. Samtidigt anser vårdnadshavarna att barnen 

kommer att få sitta stilla mycket när de börjar skolan så därför är det bra att de får springer av 

sig och få vistas mycket ute i naturen. ”Vi vill ha utomhusförskola för att vi tror att 

vistelse/rörelse utomhus främjar lärandet och hälsan”. Vårdnadshavarna ser poängen med att 

vara ute och menar på att det har en positiv inverkan på deras barn. Dessutom finns det 

föräldrar som arbetar mycket och ser att förskolan fyller en bra funktion där barnen får vistas 

mycket ute. Några av vårdnadshavarna har uppgett att de har syskonpar som går på förskolan. 

”Vi är supernöjda med Kotten och därför har vi valt att söka oss till Kotten när det gäller våra 

andra barn”. Det finns även föräldrar som har varit på en traditionell förskola och hört talas 

om Kottens förskola och dess pedagogik och utifrån det bytt förskola. 

 

Även barnen som går på Nyckelpigans förskola i Kroatien trivs att gå på sin förskola. De 

tycker att det är roligt att gå där. Barnen trivs mest med att vara ute eftersom där finns 

aktiviteter som man inte får göra inne som till exempel att springa. När barnen är hemma 

uppger de att de oftast är ute och leker med vänner. De gör olika aktiviteter som att spela 

fotboll och hoppa hopprep.  Detta är något som är ganska vanligt i Kroatien att barn leker 

mycket hemma och ofta vistas ute. Även vårdnadshavarna till barnen som går på 

Nyckelpigans förskola är nöjda med sitt val av förskola.” Det är på Nyckelpigan som barnen 

lär sig och det viktiga är att de har bra fröknar som får de att känna sig trygga”. Vidare anser 

vårdnadshavarna att barnen är ute tillräckligt mycket.  

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att barnen trivs att vara ute. Mycket handlar om att 

om vårdnadshavarna är nöjda med förskolan så blir barnen med nöjda eftersom det smittar av 

sig. Däremot behöver barn få vistas både i inne- och utemiljön eftersom det inte finns någon 

särskild skillnad på barnens inlärning inomhus och utomhus som både pedagogerna på 

Kottens och Nyckelpigans förskola har nämnt. Vidare menar de att mycket hänger på 

pedagogen och dennes förhållningsätt oavsett vilken miljö barnen vistas i. Fördelar med 

utomhusmiljön är många eftersom det blir en mindre stressande miljö där det förekommer 

färre konflikter och en lägre och mer behaglig ljudnivå. Nackdelar uttrycks i form av att det 

krävs av pedagogerna att tycka om att vara ute och att de ofta bär med sig mycket packning 

till skogen vilket leder till en hel del tung fysiskt arbete som alla inte klara av. Avslutningsvis 

kan slutsatsen dras att utemiljön har en positiv påverkan på barnens hälsa då barnen bli 

piggare. Det förekommer inga epidemier som på traditionella förskolor just för att det finns 

mer utrymme för barnen och de kommer inte lika nära varandra som de gör inne.  
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7. ANALYS 

 

Valet att analyser svaren och tolka utefter frågeställningarna som involverar lärande, hälsa 

och natur sågs som självklart, det viktiga var att sortera för att få fram den information som 

ansågs relevant för arbetet. Då det visats hur viktig naturen är för barnens hälsa och lärande, 

är de två orden nyckelord som krävs för att få en bra verksamhet som är lärorik, givande men 

framförallt rolig och lustfylld för både barn och pedagoger. 

7.1 Lärande 

 

Som tidigare nämnts i resultatdelen har pedagogerna på Kottens förskola påtalat att barn lär 

sig lika mycket ute som inne och att det mer handlar om pedagogernas förhållningssätt än 

miljön. De menar dock att både utemiljön och innemiljön är lika viktiga för barnens lärande 

och utveckling. Detta tolkas som att miljön har en stor betydelse och att det är viktigt att 

barnen får ta del av både inne och utemiljön men om pedagogen inte ser till barnens intresse 

och behov så finns det ingen miljö i världen som kan fånga barnens uppmärksamhet. Om 

barnen inte är intresserade så blir det ingen rolig upplevelse som leder till ett långvarigt 

lärande. Persson Gode (2011) påpekar att barn behöver aktiviteter där de kan använda hela 

kroppen och inte bara huvudet. Tolkningen av detta är att pedagogen är skyldig att bjuda in 

barnen till sådana aktiviteter som berör hela kroppen både i utomhusmiljön men även i 

inomhusmiljön. Vem säger att det inte går att genomföra aktiviteter som involverar hela 

kroppe inom inomhus? Det är bara pedagogerna som begränsar de olika miljöernas funktioner 

genom sitt synsätt och sin planering. Brügge, Glantz och Sandell (2011) påpekar en annan 

synvinkel av pedagogens förhållningssätt som är att pedagogen kan vara ett hinder i barnens 

lärande med sin brist på kunskap om utomhuspedagogik. Tolkningen av detta blir att det är 

viktigt att pedagogerna själva äger eller förstår grundkunskaperna för utomhuspedagogik och 

dess betydelse för barns lärande annnars kan det blir svårt att förmedla kunskapen vidare till 

barnen på ett bra sätt. Många gånger handlar det om att pedagoger i de flesta fallen inte ser 

möjligheter utan bara ser problem. 

 

Pedagogerna på Kottens förskola menar att barnen lär sig att ta mer eget ansvar på deras 

förskola eftersom att förskolan inte har något staket som talar om var gränserna går, utan 

barnen får ta eget ansvar och inte överskrida de osynliga gränserna. Det tolkas som att barnen 

känner en större frihet eftersom de har ett stort område att röra sig på vilket gör att de inte 

känner något behov av att söka sig utanför gränsen. Vidare tolkning är att det även är så att 

barnen känner att pedagogerna har förtroende för dem och det leder till att barnen växer. 

Samtidigt känns det som att barnen känner en stor press på att göra rätt för att de vet att det 

blir konsekvenser om de inte följer de oskrivna reglerna som finns. 

 

Pedagogerna på Kottens förskola menar att om pedagoger tvingar barnen till att sitta stilla och 

lyssna så tappar barenen intresset vilket gör att det inte blir bra lärandesituationer. 

Pedagogerna anser att barnen istället ska få hålla på med sina aktiviteter samtidigt som 

samling eller samtal som de kallar det pågår. Det tolkas av oss som om pedagoger tvingar 

barn till något tappar de lusten och det blir ingen rolig upplevelse utan det blir istället negativa 

mönster som följs av tjatiga uppmaningar. Detta är även något som Sandborgh, Holmdahl & 

Stening (1993) tar upp hur man som pedagog stör barnen i deras rörelsemönster genom att 

man tjatar och ger olika uppmaningar som att barnen ska sitta stilla och vara tyst. Tolkningen 

av detta är att många barn har svårt att bara sitta stilla och lyssna speciellt om det handlar om 

något som inte väcker deras intresse. Vidare tolkars det även som att pedagoger går miste om 
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den kunskap som barnen äger och som barnet kunde delat med sig av ifall han/hon hade fått 

chansen att göra det på sitt sätt just bara för att man fokuserar på att barnen ska sitta stilla. 

7.2 Hälsa 

 

Ur ett hälsoperspektiv påpekar Brügge, Glantz och Sandell (2011) att aktiviteter i naturen 

leder till att barn får bättre kondition, motorik samt en ökad muskelstyrka. Detta är även något 

som pedagogerna på Kottens förskola anser då de själva säger att de ser skillnad på deras 

förskolebarns motoriska utveckling jämfört med deras egna barns. De anser även att barnen 

på Kottens förskola har bättre kondition än många andra barn vilket leder till att de orkar gå 

längre sträckor. Tolkningen av detta innebär att när barnen är ute och leker i naturen och dess 

ojämna mark  får de använda många fler muskler än inne. Barnen får bättre motorik på grund 

av att terrängen är ojämn vilket även leder till att barnen tränar upp sin balans samt att 

konditionen förbättras då barnen rör sig på en större yta. Vidare tolkning är att den friska 

luften som barnen vistas i även påverkar barnen på det viset att de blir piggare, får mer energi 

och därigenom orkar hålla ett högre tempo hela dagen. Barn som är i mer eller mindre ständig 

rörelse orkar mer än barn som sitter stilla mestadels av dagen. 

 

Enligt pedagogerna på Kottens förskola förekommer inga långvariga epidemier på grund av 

”att barnen inte kommer i så mycket direkt närkontakt med varandra”. Tolkningen här är att 

det är en av anledningarna men det beror även på att barnen är mer ute i friska luften och av 

den anledningen förs smittor inte lika lätt vidare till andra barn och pedagoger. En annan 

tolkning är även betydelsen av att barnen har bra kläder. Om barnen har för dåligt med kläder 

på sig så kan det leda till en kontraeffekt där barnen istället blir sjuka av utomhusvistelsen. I 

det fallet där bra kläder fattas som på Nyckelpigans förskola tolkar vi att pedagogernas 

förhållningssätt där de väljer att hålla barnen inne verkligen är för barnens hälsas skull. Men 

samtidigt så blir tolkningen den att i andra fall beror bristen på utevistelse på att pedagogerna 

inte gillar att vara ute och skyller på dåligt väder och dåliga kläder. 

 

Tidningen Förskolan (2005) framhäver att när verksamheten är ute kommer alla bort från den 

höga ljudnivån som oftast finns inne. Den upplevs många gånger som ett stressmoment. Detta 

kan ses som en bidragande faktor till bättre hälsa hos både barn och pedagoger eftersom 

tempot i leken varvas ner och det blir lugnare. Detta är även något som pedagogerna på 

Kottens förskola påpekat där de menar att den låga ljudnivån bidrar till en bättre hälsa för 

både barn och pedagoger, då de inte blir lika trötta eller får huvudvärk av de olika höga 

ljuden. Den tolkning som ges av detta är att de barn som lider av någon form av 

koncentrationssvårigheter mår mycket bättre av att få vara ute. Dels på grund av att ljudnivån 

är lägre men även på grund av det lugn som många känner ute.  

 

Pedagogerna på Kottens förskola har uppgett att deras arbete kan upplevas som fysiskt tungt 

vilket har lett till att några pedagoger genom åren har valt att sluta då de inte klarat av all den 

tunga packningen. Tolkningen av detta innebär att alla pedagoger inte har vad som krävs för 

att kunna arbeta på en utomhusförskola dels på grund av den tunga packningen men även på 

grund av att verksamheten är ute 95 % av dagen. Det kan upplevas som betungande för den 

pedagog som verkligen inte brinner för att vara ute. 

7.3 Natur  

 

Braute & Bang (1997) påpekar vikten av att väcka barnens intresse för naturen samt viljan att 

bevara den för den hållbara utvecklingens skull. Med det menas att en av pedagogernas 
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viktigaste uppgifter är att förmedla goda attityder till barnen om naturen. För att lyckas med 

detta krävs det att man som pedagog själv är mån om naturen och tycker att det är viktigt att 

bevara den, men även att man tycker att det är roligt och givande att vistas ute. Om 

pedagogerna inte redan i de tidiga åldrarna fångar barnens intresse för naturen så innebär det 

att barnen senare i livet kommer att få det svårt med att känna en samhörighet och ett ansvar 

för naturen. Vilket kommer bli svårt att ändra på i framtiden då naturens betydelse måste 

väckas i tidig ålder för att bli en naturlig del i vardagen. Pedagogerna på Kottens förskola 

påpekar även de den viktiga roll som de har. Den innebär att de ska förmedla kunskap och 

upplevelser om och i naturen speciellt idag då vi lever i ett samhälle där många 

vårdnadshavare arbetar mycket och varken har tid eller lust att vara ute med sina barn. Av den 

anledningen fyller förskolan en viktig funktion där barnen får vistas i naturen vilket i sin tur 

leder till att barnen skapar goda en kontakt med naturen för att på så vis få bra attityder till 

naturen. Här lyfts än en gång pedagogens och förskolans stora uppgift det vill säga att vara 

den förlängda armen till hemmet där man kompletterar med sådant som barnen får mindre av 

hemma.  

 

Braute & Bang (1997) framhäver att en och samma plats kan se olika ut under de fyra olika 

årstiderna och de anser att barnen får olika upplevelser genom att årstiderna skiftar. 

Tolkningen här är att det som är viktigt att pedagogerna ta tillvara på de olika lärotillfällena 

som naturen erbjuder och att det blir lättare men framförallt roligare och mer givande att 

förmedla kunskap när barnen själva får se och uppleva saker. Det blir betydligt lättare för 

barnen att ta till sig kunskaper när de själva blir delaktiga i utforskandet än om de bara sitter 

och tittar i en bok, dessutom blir det en roligare upplevelse. Barnen på Nyckelpigans förskola 

som inte är ute lika mycket under hela året missar enligt denna tolkning upplevelserna som 

årstidskiftningarna ger. Det ger inte samma lärande att sitta inne och prata om årstiderna som 

att få vara ute och uppleva de med alla sinnen. Pedagogen kan inte förklara de olika färgerna 

och dofterna som hör till de olika årstiderna utan det är något som barnen behöver få uppleva. 

 

Braute & Bang (1997) nämner hur viktig naturen är för barnens motoriska utveckling på 

grund av den ojämna markytan. Här tolkas att naturen erbjuder barnen en mängd möjligheter 

till olika aktiviteter som stimulerar bland annat deras motoriska utveckling samtidigt som de 

får frisk luft. Därför handlar det om att pedagoger bör använda de resurser som redan finns i 

naturen dels på grund av att det är gratis men framför allt då man ger barnen positiva 

upplevelser i naturen. Detta är även något som pedagogerna på Kottens förskola anser som en 

viktig del i deras arbete och därför har de valt att inte köpa in en massa färdiga leksaker utan 

de använder sig av material från naturen men även av skräp och sådant som gått sönder och 

därigenom skapar de egna nya saker. Här märks att tanken med dessa aktiviteter att barnen 

ska få använda sin fantasi och kreativitet. Men även att man i dagens samhälle köper och 

slänger allt för mycket saker och här bjuds barnen in till roliga aktiviteter som samtidigt 

förmedlar kunskap om återvinning och återanvändning. Pedagogerna på Nyckelpigans 

förskola tar upp att de missar mycket av den motoriska träningen för att de inte har tillgång 

till skog. Enligt vår tolkning är det så att pedagogerna ändå försöker att lösa problematiken på 

ett annat sätt som till exempel genom förskolans stora lekrum som erbjuder barnen olika 

motoriska aktiviteter. När barnen är i skogen behöver pedagogerna inte lägga lika stor vikt vid 

den motoriska träningen medan pedagogerna på Nyckelpigans förskola måste planera lekar 

och aktiviteter som främjar den utvecklingen hos barnen. Även om man inte har tillgång till 

skog så ska man som pedagog inte fokusera på det som inte går utan istället hitta lösningar 

som fungera. Det är pedagogernas inställning till både inne och utemiljön som påverkar deras 

arbetsätt.  
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White (2008) belyser en annan aspekt av naturens betydelse där han menar att när barnen är 

ute i det fria så har de större utrymme för lek och på det viset blir utomhusmiljön en säkrare 

plats för barnen att vistas. Här lyder tolkningen som sådan att på grund av det stora utrymmet 

som utemiljön erbjuder barnen kan de mer fritt röra på sig utan att skadas av olika föremål 

som till exempel bordskanter eller dörrar. Men även att barnen inte springer på varandra utan 

de har plats för olika lekar vilket tolkas som en bidragande faktor till mindre konflikter 

eftersom barnen inte springer på varandra och det finns plats att välja att gå undan om man 

känner att man behöver det. 

7.4 Barnens och vårdnadshavarnas tankar 

  

Barnen på Kottens förskola har uppgett att de trivs på sin förskola för att de får vara ute och 

leka mycket men när vi under intervjun frågade vad barnen upplever som mest roligt att vara 

inne eller ute svarade sex av åtta barn att de gillar att vara inne mest. Här visas det tydligt att 

barnen verkligen gillar att vara ute men att på grund av att de är ute så stor del av dagen så blir 

innevistelsen en speciell upplevelse som erbjuder andra aktiviteter. Detta är något som även 

avspeglar sig i barnens svar att när de är hemma, då uppger majoriteten av barnen att de är 

inne mest och spelar tv-spel eller pysslar. På grund av att barnen är ute så mycket så blir 

tolkningen att barnen vill ha lugn och ro när de är hemma, de vill helst få sitta stilla och inte 

göra lika ansträngande aktiviteter som att springa och klättra. Samt att barnen vill göra andra 

saker än de göra hela dagarna på förskolan. En kontrast till detta är svaren från barnen som 

går på förskolan Nyckelpigan där barnen har uppgett att de gillar att vara ute om de får välja 

själva. Här blir tolkningen densamma fast tvärt om då barnen på denna förskola är inne 

mestadels av dagen och vill därför vara ute när de kommer hem.  Detta kan ses som att barnen 

inte har fått utrymme för sina rörelsebehov under vistelsen på förskolan. Samtidigt är det en 

annan kultur som råder i Kroatien där de flesta umgås utomhus och därför faller det sig 

naturligt att förskolan inte behöver känna samma press som förskolor här i Sverige för att de 

är medvetna om att de flesta barn får vara ute när de kommer hem. Fast å andra sidan går 

barnen miste om mycket av den informationen som pedagogerna har som kanske inte 

vårdnadshavarna gör. 

 

På frågan till vårdnadshavarna varför de har valt Kottens förskola har de uppgett olika svar. 

Majoriteten har framhävt att de har valt förskolan på grund av de har förståelse för 

utomhuspedagogikens betydelse för barnens lärande och hälsa. Medan andra har valt 

förskolan på grund av att de har hört mycket positivt om den och dess pedagogik. Av svaren 

kan avläsas att de flesta av vårdnadshavarna är insatta i utomhuspedagogik och har valt 

förskolan på grund av det. Medans det även finns en del som väljer utifrån det som är på 

tapeten just nu. Det vill säga att de har valt en utomhusförskola för att det är modernt än för 

att de har en större förståelse för utomhusförskolan och dess pedagogik. Många av 

vårdnadshavarna som har sina barn på Kottens förskola är medvetna om vilken betydelse 

utomhuspedagogiken har för barnens lärande och hälsa. Dock uttrycker vårdnadshavarna att 

de är oroliga för barnens hygien då förskolan har ett utedass och där finns det ingen möjlighet 

att tvätta händerna under rinnande vatten. Detta ses som ett stort problem hos 

vårdnadshavarna trotts detta så väljer de att se fördelarna över nackdelarna då de placerar sina 

barn på denna förskola. Samt även att det finns negativa saker på de flesta förskolorna men att 

problemen här inte skadar barnen. 

 

Vårdnadshavarna som har sina barn på Nyckelpigans förskola har uppgett att de ser 

utevistelsen som en bidragande faktor till barnens lärande. Samtidigt ser de att det inte finns 



23 

 

någon möjlighet till längre utevistelser på grund av landets ekonomi. Här visar de att 

kunskapen om utomhuspedagogik finns hos de flesta vårdnadshavare även om de väljer att 

placera sina barn i traditionella förskolor. Det kan dels bero på ekonomin men även att de 

känner att deras barn är ute tillräckligt under dygnets timmar. Detta kan tolkas på två sätt dels 

att vårdnadshavarna vill ha barnen inne eftersom när barnen kommer hem är de ute resten av 

dagen men även då de hellre ser att förskolan blir den förlängda armen i andra områden där 

familjerna själva inte räcker fram hela vägen.     

7.5 Sammanfattning  

 

Enligt analysen kan slutsatsen dras att utomhuspedagogik har en positiv påverkan på barns 

hälsa och lärande där motoriken får ett stort utrymme. Detta leder till ett varierat lärande som 

passar alla barn då det inte krävs av barnen att sitta stilla och bara lyssna utan här behöver de 

använda hela kroppen och alla sina sinnen. På så vis finner alla något sätt som passar ens eget 

sätt att lära. Naturen är ett bra hjälpmedel för pedagogernas planering av verksamheten samt 

även en viktig faktor för barnens nyfikenhet och lust att lära. Genom att barnen får vistas ute 

så skapas goda attityder till naturen som sen följer dem genom hela livet.  

 

Under arbetets gång har naturens betydelse visats gång på gång, men även att den största 

betydelsen är pedagogen och dennes förhållningssätt. Slutsatsen här är att vi pedagoger är 

verktygen som barnen ska få använda under sin lärandeprocess och att miljön ska ses som ett 

komplement till barnens lärande det vill säga att miljön bör ses som en extra pedagog med 

mycket kunskap och lärande möjligheter.  
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8. DISKUSSION 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Miljöns roll 

 

Funderingar har funnits på hur olika miljöer påverkar barnens lek och ett exempel är en vanlig 

lekplats kontra skogsmark. En vanlig lekplats är oftast iordningställd och utrustad för att 

underlätta barnens rörelse och lek samtidigt som den ofta talar om vad som kan lekas. Den 

talar även om vad som får och inte får göras. I skogen är det tvärtom där den naturliga miljön 

tillsammans med barnens fantasi utgör leken. I naturen finns inga säkerhetskrav medan på en 

lekplats finns säkerhetskrav i form av stegar med mindre lutning, räcken så att barn inte trillar 

ner, vid gungor finns staket så att andra barn inte blir pågungade. För vems skull är 

säkerhetskraven? I skogen får barnen klättra i träd medan på lekplatser där det finns träd är 

det förbjudet att klättra. Vad är det för skillnad? Om barn trillar på båda ställen slår de sig lika 

mycket. Sätter vuxnas regler käppar i hjulen för barnen och deras lek? Vi anser att när man 

som pedagog kommer med en massa uppmaningar till barnen så stör man deras lek och 

utveckling. Vidare anses att man inte alltid måste lägga sig i och att man kan välja sina 

strider. Om ingen kommer till skada så kan lite klättring bara gynna barnen och speciellt de 

som kanske inte annars är så rörliga av sig. Vid egen tanke på barndomen så var det alla nya 

spännande saker som utvecklade oss och fick oss att vilja prova på och speciellt sådant som 

kändes lite förbjudet och spännande. 

 

Genom att pedagogen använder sin makt som vuxen i form av att tillrättavisa barn så fort 

tillfälle ges hindras barnen i deras rörelsemönster och det skapas en negativ atmosfär som 

många gånger enbart leder till att barnen söker den bekräftelsen som ges och ges den när man 

gör sådant man inte får så givetvis gör barnen om det. Samtidigt som man måste skydda 

barnen från sådant som de kan skadas av fast det finns olika sätt att gör det och att bara ge en 

massa uppmaningar är inte en lösning enligt oss. Däremot bör man istället försöka leda in 

barnen på andra spår och att man som pedagog är så pass intressant att man kan fånga barnens 

intresse och sen hitta på något annat att göra. Det viktigt att tänka på vad som händer om man 

hela tiden underlättar för barn i deras rörelseutveckling. Finns det en risk att man hämmar 

man den istället för att utveckla den. Barnen behöver få röra sig fritt vilket kan göras i svår 

terräng då barnen utvecklar en bra kroppsuppfattning när de lär sig att ta sig fram. 

8.1.2 Lekens roll 

 

Som nämnts tidigare fyller leken många funktioner och en av dem är att språket utvecklas och 

detta sker i samspelet som uppstår mellan barn när de leker. Genom att barnen samtalar med 

varandra får de sätta ord på saker vilket ger det en innebörd och en mening. På detta viset 

bidrar även leken till den sociala kompetens som barnen behöver för att fungera dels i 

gruppen men även i samhället som vuxna. Vid utelekar lär sig barnen att hantera konflikter på 

egen hand vilket även stärker deras självkänsla och självförtroende. Detta hjälper även barnen 

att hitta sin identitet genom att de får argumentera för sina åsikter men samtidigt även lära sig 

att lyssna på andra individer runt omkring. Den sociala kompetensen gör att barnen själva mer 

kan styra och bestämma över sin lek vilket ger en större meningsfullhet och leken får ett 

större djup utan vuxnas inblandning och påverkan. Detta leder även till att barnen känner att 

de får ta mer eget ansvar och därför känner de sig även oftast mindre styrda och kontrollerade.  
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I dagens samhälle upptar arbetet en stor del av vår vardag och på grund av det har många 

vårdnadshavare varken har tid eller lust att vara ute i naturen med sina barn. Av den 

anledningen är det viktigt att förskolor tar sitt ansvar och går ut tillsammans med barnen 

eftersom många barn spenderar mesta delen av sin vakna tid där. Därför är det viktigt att man 

som pedagog själv har en god attityd till naturen för hur ska man annars kunna föra det vidare 

och skapa ett intresse för naturen hos barnen. Det ingår även i förskolans uppdrag att förmedla 

kunskap om naturen och miljöns betydelse vilket innebär att man som pedagog själv behöver 

ha ett intresse och en god kunskap i ämnet. Barnen behöver få uppleva hur man ska bete sig i 

naturen vilket kräver att man som förskola lever som man lär med det menars att barn gör 

som vuxna gör och inte som vuxna säger. Under intervjun framkom att när barnen är hemma 

är de mer stilla sittande som till exempel vid datorn eller tv:n. Här visas på att förskolan är ett 

bra komplement som erbjuder barnen lek och rörelse. Detta blir en kontrast till resultatet som 

framgick från förskolan Nyckelpigan i Kroatien där barnen är inne mycket på förskolan, 

medans de istället spenderar sin fritid ute. Det spelar ingen roll var barn bor utan det viktiga är 

att de får ta del av både ute och innemiljön. Däremot kom det fram att barnen på Nyckelpigans 

förskola missar mycket lärande om naturen eftersom den kompetensen många gånger ligger 

hos pedagogerna och inte hos alla vårdnadshavare. Det är viktigt att förskolan kompletterar 

hemmet men det ska inte handla om att hemmet lägger över hela utbildnings och 

fostransansvaret på förskolan som tillexempel utevistelserna utan även här ska det vara från 

båda håll för att skapa en bra sammanvävning.  

 

Pedagogerna på Kottens förskola påstår att både inne- och utemiljön behövs för att de olika 

miljöerna erbjuder barnen olika aktiviteter som bidrar till utveckling och lärande. Pedagogens 

uppgift är att hitta en balans mellan de olika miljöerna. Under intervjuerna framkom att 

Kottens förskola inte har den balansen när det gäller deras verksamhet eftersom de är ute 95 

% av dagen vilket leder till att barnen missar mycket av inomhuspedagogiken. När barnen väl 

är inomhus upplevs det som att de är lika aktiva och i full rörelse som ute och självklara saker 

som att sitta stilla i lugn och ro vid matstunder klarar de inte av utan de skriker på varandra 

och hoppar runt. Barnen får inte lära sig växelverkan mellan olika aktiviteter i olika miljöer 

och kontrasten när de kommer in blir för stor jämfört med ute. Här syns tydligt hur viktigt det 

är att barnen ska få vara både inne och ute för att känna sig bekväma i båda miljöerna. En 

annan fundering som uppkommit under arbetets gång är hur man som vårdnadshavare tänker 

när man placerar sina barn i en utomhusförskola när man sen många gånger väljer att placera 

sina barn i en traditionell skola som kräver att barnen ska sitta stilla och vara inne mycket. 

Hur mår barnen av det? Det borde bli en chock för barnen eftersom de är vana att vara ute och 

röra på sig konstant och helt plötsligt ska de sitta stilla. Till detta kan tilläggas att det inte 

finns så många skolor som har utomhuspedagogik i centrum och att detta leder till att 

vårdnadshavare behöver transportera sina barn. Väljer vårdnadshavare då bort en sådan skola 

av bekvämlighet? Kan det vara bättre att inte placera sitt barn i en sådan förskola och miljö? 

Nej, så svart eller vitt är det inte. Det är viktigt att barnen att få vara ute och små barn behöver 

få en bra grovmotorik men det måste finnas en bättre balans mellan inne- och utemiljö. 

Genom enkäterna till vårdnadshavarna på Kottens förskola framgick att det finns en del som 

valt att placera sina barn på en utomhusförskola på grund av att man hört positiva saker om 

både förskolan, pedagogiken och pedagogerna utan att man själv har kunskaper om varför det 

är positivt och vad det egentligen innebär för barnen. Här kan det lätt bli fel om 

vårdnadshavare göra sådana val bara på grund av vad som är modernt i dagens samhälle 

istället för att se till ens egna barns intressen och behov. 

  

Alla förskolor ligger inte bra till och har kanske inte nära till skog och grönområde vilket blir 

jobbigt när pedagoger ska transportera barn och packning långt. Samtidigt är det alltid viktigt 
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att se och hitta de lösningar som är möjliga och det hänger än en gång på pedagogerna och hur 

flexibla de är. Detta problem uppmärksammades i Kroatien då förskolan klagade på att det 

inte hade tillgång till någon skog. Detta har blivit ett större problem än vad det borde vara och 

pedagogerna borde ta tillvara på den utemiljö de redan har. I deras fall kan de använda staden 

som utemiljö. Det viktiga för barnens del i lärandet är att de får vara med och uppleva det som 

de lär sig och det kan man göra oavsett i vilken utemiljö man befinner sig i. Barnen kan skapa 

goda attityder till naturen även i staden i form av att man till exempel lär sig att skräp inte 

slängs på marken då det inte försvinner. Ojämn markyta finns även i staden i form av 

uppförsbackar, murar och så vidare. Allt handlar bara om att se möjligheter istället för hinder.  

 

Kottens förskola kräver mer kläder än traditionella förskolor som inte är ute lika mycket. 

Enligt pedagogerna kan barnen använda vanliga kläder men att de behöver fler uppsättningar. 

Detta bör ses som ett problem eftersom alla barn ska kunna gå på vilken förskola de än vill 

utan att familjens ekonomi påverkar. Detta är ett problem som skulle kunna lösas genom att 

förskolan skulle ha lånekläder till barnen eller att kommunen kunde ha någon upphandling där 

vårdnadshavarna kan köpa kläderna lite billigare. Detta skulle även underlätta för 

pedagogerna eftersom alla barn skulle ha bra kläder. Även ekonomin på förskolorna tas 

många gånger upp som ett problem. Då är det viktigt att inte se ekonomin som något hinder 

för att kunna skapa en lustfylld verksamhet utan istället tänka till och använda det som man 

redan har. Än en gång hänger det på pedagogen och hur kreativ och fantasifull han/hon är. 

Precis som på båda förskolorna som intervjuats så använder de mycket skräp och 

naturmaterial som de omvandlar och skapar till något meningsfullt tillsammans med barnen. 

Barnen på båda förskolorna har uppgett hur roligt och spännande det är att gå på 

skattjakt/äventyr. Vilket bidrar till att barnen känner sig lika delaktiga som pedagogerna och 

att äventyren upplevs tillsammans istället för att pedagogerna styr.  

8.1.3 Pedagogernas roll 

 

Utomhuspedagogiken har bidragit till att pedagoger på Kottens förskola har kommit bort från 

traditionella samlingar där alla barn måste sitta stilla i en ring. Vem säger att barn inte lär sig 

lika mycket om de står upp och leker med något annat? De tar ändå in kunskaper genom att de 

lyssnar på vad som sägs runt omkring dem. Det är bra att pedagoger förbereder sig till 

samlingar men det kan ändå inte gå efter en mall som säger vad som ska göras exakt eftersom 

verksamheten ska utformas och styras tillsammans med barnen. För att fånga barnens intresse 

är det viktigt att skapa samlingar som tilltalar barnen annars tappar man deras intresse. Här 

borde det läggas större fokus på pedagogerna och arbetslaget så man ser till att ha en bra 

kommunikation samt även en bra dokumentation. Får man till det så läggs inte ansvaret över 

på barnen att visa för pedagogerna vad de lärt sig och uppfattat utan då kommer det av sig 

själv och pedagogerna har ändå koll på läget. 

 

Vi frågar oss om Kottens förskola verkligen har kommit bort från de traditionella samlingarna 

av rätt anledning eller handlar det om en bekvämlighets återgärd? Det borde handla om att 

barnen inte ska behöva sitta stilla men samtidigt verkar det som att man tog bort de 

traditionella samlingarna bara på grund av vädret. Men känslan som gavs var att pedagogerna 

sett vinsten med att inte ha traditionella samlingar och av den anledningen har de fortsatt med 

det även inomhus. Om pedagoger ger barnen meningsfulla uppgifter känner de sig oftast 

mindre styrda, då det blir en rolig och intressant uppgift som barnen gör helhjärtat istället för 

många meningslösa uppgifter som man som pedagog ger till barnen bara för att se om de 

förstått vad man försökt lära ut. Detta är något som Kottens förskola tagit fasta på just i deras 

samtalstunder då man inte kräver att barnen ska sitta stilla, lyssna och svara på frågor eller 
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göra uppgifter bara för att ge feedback till pedagogen att han/hon gjort ett bra jobb och lyckats 

med sin uppgift. Utan de kan på grund av den bra dokumentationen som de har låta barnen 

komma och visa hur de tagit till sig kunskapen när de känner sig redo för det samt att de 

många gånger ger barnen uppgifter att göra tillsammans eller enskilt för gruppen eller deras 

ställe i skogen vilket ger en mening för barnen. Hur motiverad skulle man själv vara om 

någon bad en att göra något som absolut inte leder till något? Visst känns det roligare och mer 

intressant att göra något som man ser har en mening! Här visar utomhuspedagogiken en bra 

utgångspunkt då det finns mycket olika aktiviteter att göra ute som tränar både kropp och 

sinne och att det bara handlar om att man som pedagog ska ta tillvara på de olika tillfällena 

som ges. 

 

Barn behöver både inne- och utemiljön för att dessa miljöer inte kan ersätta varandra utan de 

kompletterar varandra. Det som den ena miljön inte kan erbjuda kompletterar den andra 

miljön med. Ett exempel på detta framkom under intervjuerna när ett av barnen på Kottens 

förskola påtalade att hans intresse var att lyssna på radio och dansa. Han påpekade själv att 

det inte går att göra ute. Detta anser vi är fel, pedagogerna borde inte sätta käppar i hjulet för 

barnet och hans intressen utan de borde istället tänka utanför ramen och komma på en bra 

lösning. Ett alternativ skulle kunna vara att förskolan köper in en batteridriven radio vilket 

leder till att barnen kan lyssna utomhus och problemet är löst. Upptäckter gjordes även att en 

del av pedagogerna ansåg att de inte kunde ha skapande verksamhet utomhus och detta 

avspeglades även på barnen då de berättade för oss att pyssla är något man gör inne och inte 

ute. Här visar det sig hur viktigt det är att man som pedagog har ett positivt och öppet sätt 

inför att jobba ute i naturen. Vem säger att skapande inte kan bli bättre om man gör det 

utomhus där alla sinnen är mer öppna? Vad gör det som det kommer gegga på alstrarna så 

länge barnen är nöjda och utvecklingen går framåt. För vem görs saker i verksamheten och 

varför? 

 

Slutligen kan man fråga sig varför valet föll sig på att intervjua två olika förskolor där på den 

ena förskolan är barnen är ute 95 % av dagen och på den andra förskolan är barnen inne 95 % 

av dagen. Detta gjordes för att kunna jämför olika förskolor, länder och kulturer. Genom detta 

har både fördelar och nackdelar belysts. Genom barnens svar på Kottens förskola gick 

följande att utläsa att barnen själva om de fick välja valde de att helst vara inne medans det 

var tvärtom på Nyckelpigan. Till stor del har barnen på Kottens förskola svarat att de gillar att 

vara inne mest och barnen på Nyckelpigans förskola har svarat att de gillar att vara ute mest. 

Man kan fråga sig varför är det på det viset? Här kan man tyda svaren som att barnen på 

Kottens förskola är ute nästan för mycket så att de missa innemiljön och dess aktiviteter som 

innemiljön erbjuder. Däremot är barnen på Nyckelpigans förskola för lite ute och de anser att 

de inte har tillräckligt med tid att utforska utemiljön och aktiviteter som utemiljön erbjuder.  

8.1.4 Pedagogiska implikationer 

 

Genom en fördjupning i detta ämne så har många tips och idéer på hur man som pedagog ska 

förhålla sig men det har även lett till tips på många olika aktiviteter som kan vara bra ute i 

arbetslivet. Det viktiga som framkommit är att det inte handlar om att pedagogen måste sitta 

inne med all information och kunskap utan när man är ute i naturen kan man verkligen passa 

på att använda sig av det som finns där under de olika årstiderna. Låta barnen få vara de som 

leder aktiviteterna i de olika riktningarna som de tycker är spännande. Arbetet har även lärt 

oss att genom att bara gå ut så kommer barnen i en mer harmonisk stämning som leder till 

mer utvecklande och lärande lek samt även vikten av hur ljudnivån dämpas ute vilket leder till 

lugnare barn. 
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8.2 Metoddiskussion 

 

När det gäller metodvalet så gjordes ett bra val efter frågeställningarna. Om vi bara hade 

använt oss av den kvantitativa metoden så hade informationen blivit mer allmän om 

utomhuspedagogik i form av statistik. Genom att använda den kvalitativa metoden så har 

kunskapen vi fått varit mer personlig med mer personliga svar vilket har gett oss en större 

inblick i hur utomhuspedagogik fungerar på Kottens och Nyckelpigans förskola. Valet med att 

intervjua olika aktörer som pedagoger, vårdnadshavare och barn har lett till att flera olika 

perspektiv på utomhuspedagogik har framkommit samt även hur olika personer upplever det. 

Genom att intervjua flera i varje målgrupp gavs mer enskilda tankar, dock kunde man se ett 

mönster i svaren. Som tillexempel att en del av vårdnadshavarna var väldigt insatta i hur 

viktigt det är för barnen att få vara ute men även hos pedagogernas svar som påvisade hur 

barnens grovmotorik förbättrats och hur de upplevde att barnen var piggare och gladare.  

Valet att även intervjua en förskola i Kroatien gav mer bekräftelse på de svar som gavs från 

förskolan i Sverige både de bra och de mindre bra. Gemensamt var att ekonomin styr mycket 

skillnaden var bara hur mycket man låter den styra. 

 

Arbetet började med att fördjupade oss i ämnet genom att läsa relevant litteratur och med 

hjälp av detta kunde frågorna utformas till intervjuerna. På det viset gavs en större inblick i 

ämnet utomhuspedagogik och med hjälp av det kunde följdfrågor ställas. Pedagogerna ville få 

intervjufrågorna skickade via mail en vecka innan intervjun för att kunna förbereda sig. Detta 

kan ses som både positivt och negativt. Det kan ses positivt i form av att de var förberedda 

och att bra information gavs som hjälpte till i undersökning. Samtidigt som det kan ses som 

negativt då det knappt inte kom några spontana kommentarer. Av den anledningen kändes det 

som pedagogerna hade öva in svaren. Det var svårt att läsa ut vad som var som stämde med 

verkligheten och vad som sades för att ge en bra bild av förskolan.  

 

Det som kunde gjorts annorlunda var att genomföra någon form av aktivitet med barnen 

samtidigt som samtal hade förts med dem i grupp istället för att bara sitta ner med barnen ett 

och ett och intervjua dem, det hade troligtvis lett till mer spontana kommentarer. Vilket hade 

mynnat ut i mer givande information. På grund av tidsbrist kändes en press att komma igång 

med arbetet och därför valdes att enbart intervjua barnen. 

 

Vårdnadshavarna fick hem enkäter med olika frågor som de fick svara på hemma och sen 

lämna till pedagogerna. Detta ledde till att ingen kontakt upprättades med vårdnadshavarna 

och de fick ingen vetskap om vilka vi var eftersom pedagogerna lämnade ut enkäterna till 

dem. På enkäterna gavs inte lika långa eller lika utförliga svar som från pedagogerna och det 

gavs heller ingen chans att läsa av vårdnadshavarna och se mellan raderna vad de verkligen 

tyckte. Av alla enkäter som skickades ut var det inte många som kom tillbaka, detta hade 

troligtvis blivit annorlunda ifall intervjuer genomförts även med vårdnadshavarna. En mer 

personlig kontakt hade skapats och mer givande svar hade getts En annan negativ upplevelse 

var att pedagogernas attityd till att lämnade enkäter till vårdnadshavarna kändes negativ då e 

påpekade att det nog inte skulle komma så många svar tillbaka. Det påverkade 

vårdnadshavarna negativt. Om pedagogerna hade varit mer uppmuntrande och stödjande i 

undersökningen hade det troligtvis lett till att fler svar hade inkommit från vårdnadshavarna.  
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10. BILAGOR 
 

10.1 Bilaga A 

 

Frågor till pedagogerna 

1. Vad och hur upplever du att barn lär sig av utomhuspedagogik? 

2. Vad upplever du att det finns för eventuella hinder att driva en verksamhet som bara 

fokuserar sig på utomhuspedagogik? 

3. Anser ni att ni att ni kan uppfylla alla de mål som man kan på en ”vanliga förskola” som 

tillexempel vid samling och måltider? 

4. Varför har du valt att arbeta på en förskola som enbart riktar sig till utomhuspedagogik? 

5. Har ni uppmärksammat att det finns en skillnad med lärande utomhus och inomhus? 

6. Har du/ni upplevt att utomhuspedagogik har en positiv påverkan på barnens hälsa? 

Upplever ni att det är fler eller färre barn som är sjuka? 

7. Vad upplever du att det finns för fördelar och nackdelar med en verksamhet som har 

utomhuspedagogik i fokus? 

8. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att det finns när man jobbar på en förskola 

som eran? 

9. Kan alla söka till er förskola eller kräver det mer av vårdnadshavarna för att få ha sina barn 

hos er? Kläder eller annan utrustning? 

10. Hur fungerar era föräldramöten? 

11. Har ni många syskonpar? 

12. Är ni alltid ute eller finns det undantag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.2 Bilaga B 

 

Frågor till barnen 

1. Trivs du på din förskola?  

2. Vad är det som är bra med din förskola? 

3. Är de något som du inte tycker är bra? 

4. Vad leker ni mest när ni är på förskolan? 

5. Vad leker ni mest med när ni är hemma? 

6. Vad tycker du är roligast att vara ute eller inne? 

7. Vad är roligast med att vara ute? 

8. Vad är roligast med att vara inne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3 Bilaga C 

 

Hej! Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser till förskollärare. Vi håller just nu på 

med examensarbetet och skulle därför behöva er hjälp.  Tack på förhand, Danijela & Lena  

 

1. Hur tänkte ni när ni skulle välja förskola? Hade ni någon tanke just med att 

välja en förskola som lägger stor vikt på utomhuspedagogik? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Känner ni att ni är nöjda med era val? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Vad är det ni upplever som positivt med Kottens förskola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Finns det några negativt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Har ni fler barn som gått här eller som ni kan tänkas gå här? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.4 Bilaga D 

 

Pitanja za odgajatelje  

 

1. Kako vi dozivljavate da vanjska pedagogija utice na djeciji razvoj i obrazovanje? 

2. Zasto ste vi izabrali da radite u vrticu Bubamara? Sta je to sto vas je privuklo? 

3. Da li ste primjetili razliku kada se radi o djecijem obrazovanju kad ste vani ili unutra? 

4.  Da li se djeca uce vise kad su vani ili untra?   

5. Da li vanjska pedagogija ima utjecaja na djecije zdravlje? 

6. Koje su prednosti a koji nedostaci sa vansjkom pedagogijom? 

7. Da li mogu svi staratelji i sva djeca koja izabaru vas vrtic da dobiju mjesto ili postoje 

posebni zahtjevi koje svaki staratelj mora da ispuni? 

8. Koliko vremena provodite vani svaki dan? 

9. Koliko je bitno da djeca provode vrjeme vani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.5  Bilaga E 

 

Pitanja za djecu 

 

1. Da li ti je ljepo u vrticu Bubamara? 

2. Sta ti se svidja kod vtica? 

3. Da li ima nesto sto ti se nesvidja? 

4. Cega se najvise volis igrati kada si u vtricu? 

5. Cega se najvise volis igrati kada si kod kuce? 

6. Da li volis vise biti vani ili untra? 

7. Sta je najzanimljivije vani? 

8. Sta je najzanimljivije untra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.6 Bilaga F 

 

Postovani staratelji! Mi smo dve studentkinje iz Svedske, zovemo se Danijela i Lena i 

studiramo pedagoski odgoj za vrtic i predskolsko. U pripremama smo dimplsmskog rada pa 

nam treba vasa pomoc. Istrazujemo kako vanjska pedagogija utice na djecu i njihov razvoj pa 

bi nam pomogli ako biste mogli da odgovorite na nasa pitanja. Hvala unapred!  

 

 

1. Koja je bila zamisao kada ste izabrali vrtic Bubamara?  

 

2. Da li ste zadovoljni sa vasim izborom i zasto?  
 

3. Sta dozivljavate kao pozitivno sa vrticem Bubamara?  
 

4. Da li ima nesto negativno? 

 

5. Sta mislite o vanskoj pedagogiji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


